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ACORDO COLETIVO 2010/2011

Amanhã, 13, o sindicato estará levando a votação a nova
proposta apresentada pela M.A. Automotive, a partir das 6h, na

portaria de entrada dos trabalhadores. Veja abaixo os novos
valores que a empresa está oferecendo para o acordo coletivo.

Nesta terça, trabalhadores votarão
nova proposta da M.A. Automotive

Após aprovada a propos-
ta, o sindicato estará discu-
tindo com a M.A. automoti-
ve  as modificações nos in-
dicadores e metas da PPR,
com o objetivo de melhorar
a participação nos lucros e
resultados da empresa.

O sindicato quer garan-
tir que o valor negociado
seja pago em sua totalida-
de. Ou seja, se aprovada a
proposta de PLR, a empre-
sa se comprometa a pagar
os R$ 3.500,00 oferecidos
referentes a PPR.

Sindicato e empresa começam a
avançar na questão das horas extras

ITEM PROPOSTA M.A. AUTOMOTIVE
INPC + 2% de aumento real com pagamento em
maio/2010

R$ 140,00

R$ 106,00

Reajuste Salarial

Ticket
Alimentação

Auxílio Material
Escolar

PPR 1) PPR no valor de R$ 3.500,00;
2) Adiantamento no valor de R$ 2.500,00, com
pagamento dia 16/4/2010 (sexta-feira).

Nos últimos meses, o
sindicato vem pressionan-
do a empresa para conter
o excesso de horas extras
que vem sufocando os tra-
balhadores.

Inclusive, esta direção
chegou ao ponto de ame-

açar de parar a empresa,
caso esta situação não fos-
se tratada com a seriedade
que merece.

Na última semana, a
M.A. apresentou ao sindi-
cato um plano para dimi-
nuição de horas extras, que

prevê a contratação de
aproximadamente sessen-
ta  novos trabalhadores.

Além disso, nos casos
de emergência, que apare-
cem em última hora na
Peugeot, a empresa se
comprometeu em tomar o

cuidado para que haja um
revezamento entre os tra-
balhadores. E também,
caso haja necessidade, o
sindicato estará discutindo
com a M.A. o aumento no
valor da bonificação das
horas extras.
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Sindicato anuncia a
‘Festa dos Trabalhadores’

Este ano a festa será no dia 2 de maio e só participará dos sorteios quem já é
sindicalizado e quem se encontra na ativa. A atração principal será Zeze Di Camargo e

Luciano e o portão da Ilha São João será aberto a partir das 14h30

A cada ano que passa,
a programação vem sen-
do construída para agra-
dar ainda mais o trabalha-
dor e sua família. E este
ano o sindicato estará tra-
zendo como show princi-
pal Zezé di Camargo e
Luciano, que cantarão
seus grandes sucessos
como “É o amor” e “Mexe
que é bom”. Além deles,
abrirão a programação o
cantor Bochecha e bandas

de sucesso da região. Du-
rante o evento serão reali-
zados trinta sorteios.

O presidente do sindica-
to, recém eleito pelos tra-
balhadores para o seu se-
gundo mandato, afirma:
“está programado que o
show do Zezé Di Carmargo
e do Luciano deverá come-
çar antes das 21h, para que
os trabalhadores que pegam
no turno de “zero hora” pos-
sam curtir até o fim da fes-

ta. Afinal, esta festa é para
os trabalhadores”.

E atenção! Para parti-
cipar da festa basta levar
1 quilo de alimento não
perecível. E  só participa-
rão dos sorteios aqueles
trabalhadores que já são
sindicalizados. E avisa que
o sindicato só está sindi-
calizando trabalhadores
que estão na ativa e que
poderão procurar o sindi-
cato até o dia 30 de abril,

das 8h às 17h30, nas se-
des: Volta Redonda (Gus-
tavo Lira, 9), Barra Mansa
e Resende.

A premiação da Festa
conta com: dois carros 0
km, duas motos, um prê-
mio de R$ 5 mil, duas TV´s
de LCD 42’, dez prêmios
de R$ 1 mil, duas geladei-
ras, duas máquinas de la-
var, dois fogões, cinco bi-
cicletas e dois prêmios de
R$ 500,00.

O “Dia do Trabalhador” em
Resende será comemorado

com Festival de Futebol
Os trabalhadores já es-

tão se manifestando a pro-
cura das inscrições no Fes-
tival de Futebol, promovi-
do já pelo terceiro ano pelo
sindicato.

As inscrições para parti-
cipar do Festival começarão
a partir do dia 19 de abril,
no horário das 8h às 17h,
na sede do sindicato (Rua
Dr. Tavares, 130, Centro - Re-
sende), e vão até o dia 27.

Serão sorteados este
ano uma moto, computador,
entre outros. Mas, a dire-
ção do sindicato avisa que
só participarão dos sortei-
os aqueles trabalhadores
sindicalizados.

Maiores informações pelo
telefone 3360-9895

Benteler

Até o presente momen-
to, a empresa ainda não
apresentou propostas para o
início das negociações do
acordo coletivo 2010/2011.

O sindicato vem lem-
brando a empresa que já es-
tamos a menos de um mês
da data base que é no dia
1º de maio.

A diretoria do sindicato
espera que a Bentler mar-
que, o mais breve possível,
uma reunião para o início
das negociações. Já que os
trabalhadores já estão an-
siosos para verem suas rei-
vindicações atendidas.

Cadê a proposta
para o acordo

coletivo?


