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ACORDO COLETIVO 2010/2011

Sindicato realizou votação nas
terceiras do Consórcio Modular
Nas votações realizadas no final da semana passada, os traba-

lhadores reprovaram as propostas apresentadas pelas empresas
Projecto e Racing. E já os funcionários da Pérola aprovaram os

valores oferecidos pela empresa, que apresentou em sua propos-
ta de PLR o mesmo percentual de crescimento que as empresas

do Consórcio Modular tiveram, 30%.

Reajustar a PLR dos tra-
balhadores em 30% a mais
em relação aos valores do
ano passado é o mínimo
que o sindicato espera de

todas as empresas que es-
tão em negociação.

Embora as empresas te-
nham o período de janeiro
a dezembro para definir os

valores e critérios para pa-
gamento da PLR, o sindi-
cato insiste para que as
empresas fechem o acordo
de PLR junto com o Acor-

do Coletivo de Trabalho
2010/2011. já que esta tem
sido a prática desde que
esta diretoria assumiu a
entidade.

PLR e Acordo Coletivo

Conheçam abaixo o resultado das
votações por empresa.
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PROJECTO
RACING

PÉROLA
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87 votos

130 votos

64 votos



Diretor da Comunicação: Carlos Pinho
Jornalista responsável:

Beth Rezende (MTb 25965/RJ)

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense.
Rua Dr. Tavares, 130, Centro, Resende

CEP.: 27511-200 - Telefax: (24) 3360-9895

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


