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ACORDO COLETIVO 2010/2011

Está se aproximando a data-base
que é 1º de maio, e o sindicato está
entrando na reta final da campanha
salarial, mas parece que algumas
empresas ainda não deram conta
disso. E continuam sem se manifes-
tar sobre novas propostas a serem
deliberadas pelos trabalhadores.
Somente as empresas Pro Jecto e
Qualitec apresentaram valores que
serão levados a votação nesta próxi-
ma sexta-feira (16), a partir das 6h,
na portaria de entrada dos funcioná-
rios. Vejam as propostas das em-
presas:

Reta final da campanha salarial
no Consórcio Modular

Pro Jecto
> Reajuste salarial: INPC + 3% de aumento real
> PLR no valor de R$2.200,00 sendo

• 1ª parcela no valor de R$1.500,00 a
ser paga no dia 20/4/10;
• 2ª parcela no valor de R$700,00 a
ser paga no dia 31/1/2011.

Indicador: Absenteísmo.
> Adiantamento da 1ª parcela do 13º
salário em 30/04/2010. (opcional)

> Reajuste salarial: INPC + 3% de
aumento real
> PLR no valor de R$800,00 com
adiantamento de R$ 300,00 a ser pago
abril/2010 e o restante, no valor de R$
500,00 a ser pago em 2 (duas) parcelas,
iguais e consecutivas, de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais). Em fevereiro
e março/2011.

Qualitec

“Dia do Trabalhador”
As inscrições para participar do Festival de
Futebol, em Resende, serão a partir do dia
19/4, no horário das 8h às 17h, na sede do

sindicato (Rua Dr. Tavares, 130, Centro - Re-
sende), e vão até o dia 27. Maiores informa-

ções pelo telefone 3360-9895.
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A luta pela redução da
jornada de trabalho

“ um, dois, três, quatro,
cinco, mil ou reduz a
jornada ou paramos
o Brasil”.

O sindicato aguarda os trabalhadores sindicali-
zados na 4º edição da “Festa do Trabalhador”, que
será no dia 2 de maio (domingo), a partir das
14h30, na Ilha São João. Na programação, o can-
tor Buchecha, bandas regionais e, a atração princi-
pal, show da dupla Zezé Di Camargo e Luciano,
que deverá começar antes das 21h.

Aos que ainda não pegaram o seu cupom de
sorteio, é só se dirigir a uma das sedes do sindi-
cato (Volta Redonda, Barra Mansa e Resende),
trazendo o último contra-cheque.

Os prêmios começarão a ser sorteados a partir
das 17 horas. E é só para sócios.

A entrada da festa é 1kg de alimento não perecível.

Sindicato realizará show em
homenagem aos metalúrgicos

Está acirrada a briga pela
redução da jornada de traba-
lho para 40 horas semanais.
Em Brasília, parlamentares
estão sendo pressionados a
não votar a PEC 231/95, que
estabelece a jornada menor.
Por outro lado, trabalhado-
res se mobilizam em todo o
país para exigir a votação pela
aprovação da matéria no
Congresso Nacional.

Os patrões utilizam o ar-
gumento de que esta é uma
matéria que deve ser nego-
ciada entre capital e traba-

lho e jamais regulamentada
por lei. No entanto, traba-
lhadores de diferentes cate-
gorias se queixam que, des-
de meados de março, não
conseguem agenda com os
patrões para negociar.

Por outro lado, as cen-
trais sindicais afirmam que
a Redução da jornada de tra-
balho para 40 horas sema-
nais irá gerar 2 milhões de
novos postos de trabalho.

E realizaram ontem (13),
em São Paulo, uma grande
manifestação a favor da re-

dução da jornada semanal
de trabalho para 40 horas.

Metalúrgicos, costurei-
ras, químicos, têxteis, cons-
trução civil, gráficos, fren-
tistas, telefônicos e traba-
lhadores de outras catego-
rias gritavam palavras de
ordens, como “um, dois,

três, quatro, cinco, mil ou
reduz a jornada ou paramos
o Brasil”. E seguiram em
passeata pelo centro de São
Paulo até a Fiesp, onde per-
maneceram acampados e
mobilizados para que os pa-
trões atendam as reivindi-
cações dos trabalhadores.

30º prêmio: “bicicleta”
29º prêmio: “bicicleta”
28º prêmio: “bicicleta”
27º prêmio: “bicicleta”
26º prêmio: “bicicleta”
25º prêmio: “R$ 500”
24º prêmio: “máquina de lavar”
23º prêmio: “R$ 500”
22º prêmio: “fogão”
21º prêmio: “geladeira”

Serão sorteados 30 prêmios!
20º prêmio: “máquina de lavar”
19º prêmio: “R$ 1000”
18º prêmio: “fogão”
17º prêmio: “geladeira”
16º prêmio: “R$ 1000”
15º prêmio: “R$ 1000”
14º prêmio: “R$ 1000”
13º prêmio: “TV de 42’”
12º prêmio: “R$ 1000”
11º prêmio: “R$ 1000”

10º prêmio: “R$ 1000”
9º prêmio: “R$ 1000”
8º prêmio: “R$ 1000”
7º prêmio: “R$ 1000”
6º prêmio: “TV 42’”
5º prêmio: “R$ 5000”
4º prêmio: “moto”
3º prêmio: “moto”
2º prêmio: “carro zero”
1º prêmio: “carro zero”


