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ACORDO COLETIVO 2010/2011

Na última sexta-feira (16) foram realizadas três votações: Pro
Jecto, M. Shimizu e Qualitec. Entre elas, somente a proposta

da Qualitec não teve aprovação dos trabalhadores.
Veja abaixo o resultado:

Trabalhadores da Pro Jecto e
M.Shimizu aprovam acordo

A direção do sindicato
participou do lançamento
da nova linha de montagem
dos caminhões extra-pesa-
dos MAN modelos TGS e
TGX, que foi na última quin-
ta-feira (15), nas instalações
da MAN Latin America, em
Resende.

Na ocasião, foi anuncia-
da também a instalação de
um parque de fornecedores
nas proximidades da fábri-
ca. A nova linha de monta-
gem vai gerar 100 empre-
gos diretos, e o parque de
fornecedores, formado pe-
las empresas parceiras Ar-

EMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESAEMPRESA

PRO JECTO
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17 votos

6 votos

40 votos

vinMeritor e Ma-
xion, além do
fornecedor Sus-
pensys, que in-
tegra o Grupo
Randon, poden-
do gerar mais
700 novos pos-
tos de trabalho.

Para o sindi-
cato, esses no-
vos investimen-
tos representam
mais geração de
emprego e renda
para a região. Ou

balhadores e suas famílias.
Durante o evento, além

do presidente do Grupo
MAN, George Pachta-
Reyhofen, pela primeira vez
visitando a fábrica, e o pre-
sidente da MAN Latin Ame-
rica, Roberto Cortes, parti-
ciparam da cerimônia o
governador Sérgio Cabral,
o prefeito de Resende, Re-
chuan e Renato Soares.

MAN anuncia mais empregos para
os metalúrgicos em Resende

Esses novos
investimentos

representam mais
geração de em-
prego e renda
para a região...

“

“
Arquivo da MAN

Cortez, Renato, Sérgio Cabral, Pachta-Reyhofen e Rechuan, comemoram os
novos investimentos na região

seja, desenvolvimento e mais
qualidade de vida para os tra-

Renato Soares,
presidente
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Sindicato participou do
Encontro Nacional do

Setor Automotivo

O sindicato avisa aqueles
trabalhadores que ainda não
pegaram o seu cupom para
participar dos sorteios que é
só se dirigir a uma das se-
des do sindicato (Volta Re-
donda, Barra Mansa e Re-
sende), trazendo o último
contra-cheque.

Serão 30 prêmios: 2 car-
ros 0 km, 2 motos, 1 prêmio
de R$ 5 mil, 2 TV´s de LCD
42’, 10 prêmios de R$ 1 mil,
2 geladeiras, 2 máquinas de
lavar, 2 fogões, 5 bicicletas

Metalúrgico já pode
pegar seu cupom de
sorteio para a “Festa

do Trabalhador”

e 2 prêmios de R$ 500,00.
A diretoria aguarda os tra-

balhadores sindicalizados na
4º edição da “Festa do Tra-
balhador”, que será no dia 2
de maio (domingo), a partir
das 14h30, na Ilha São João.
Na programação, o cantor
Buchecha, bandas regionais
e, a atração principal, show
da dupla Zezé Di Camargo e
Luciano, que deverá come-
çar antes das 21h.

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

No próximo dia 21 de abril (feriado), o
sindicato funcionará normalmente. E os

trabalhadores sindicalizados que quizerem
buscar seus cupons do sorteio da “Festa
do Trabalhador”, poderão se dirigir ao

sindicato, no horário de 8h às 18h. E nos
dias 22 e 23/4 não estará funcionando.

O sindicato
informa:

O sindicato esteve, en-
tre os dias 15 e 17 de abril,
no Encontro Nacional do
Setor Automotivo, no Cen-
tro de Formação e Qualifi-
cação dos Metalúrgicos do
Paraná, na cidade de Gua-
raqueçaba (PR), promovi-
do pela CNTM (Confedera-
ção Nacional dos Trabalha-
dores Metalúrgicos).

O encontro tratou de te-
mas referentes a admis-
sões e demissões no se-
tor, redução de jornada, fé-
rias coletivas, acordo de
PLR, piso salarial aplica-
do nas montadoras e ban-
co de horas, entre outros

assuntos necessários para
o aprimoramento das dis-
cussões e resoluções que
serão tomadas no evento.

O objetivo da CNTM é
que a categoria metalúrgi-
ca avance em um projeto
de construção do Contra-
to Coletivo de Trabalho e,
consequentemente, forta-
leça a luta metalúrgica em
nível nacional por mais di-
reitos, melhores condi-
ções de trabalho, melho-
res salários, emprego,
qualificação profissional,
saúde e segurança ao tra-
balhador e desenvolvimen-
to do setor.

Nos dias 28, 29 e 30, o sindicato
estará presente na Fábrica da MAN,
realizando sindicalizações.
Além disso, estará distribuindo os
cupons dos sorteios para os
associados na Fábrica da MAN.
É necessário que o trabalhador
apresente o seu último contra-cheque.


