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MSX e Engbrás apresentam novos
valores para os seus metalúrgicos

A C O R D O  C O L E T I V O  2 0 1 0 / 2 0 1 1

Conheça abaixo a nova proposta das empresas MSX, Engbrás e Secon para
o acordo coletivo 2010/2011. O sindicato estará levando a votação amanhã

(27), a partir das 13h, na portaria de entrada dos funcionários.

MSX Engbrás
:: Reajuste salarial: INPC + 3%

:: PLR/2010: no valor de R$ 1.900,00.
Adiantamento de R$ 950,00 em 30/05. E
o restante a ser pago em 30/01/2011.
Indicador absenteísmo.

:: Reajuste salarial: INPC + 3%

:: PLR/2010: no valor de R$ 2.300,00.
Adiantamento de R$ 1.500,00 em 30/04.
E o restante a ser pago em 30/01/2011.
Indicador absenteísmo.

:: Adiantamento do 13º salário (opcional)
em 07/05/2010.

Projeto “Caminho da Escola”
terá 4 mil Volksbus

O sindicato comemora a
notícia divulgada pelo presi-
dente da MAN, Roberto Cor-
tês, na semana passada, que
a empresa foi vencedora da
terceira licitação do progra-
ma “Caminho da Escola, do
governo federal.

Serão fabricados 4 mil
ônibus completos, oferecidos
às prefeituras que se habili-
tarem as linhas de crédito
disponíveis.

Este programa foi criado em
junho de 2009 para atender a
zona rural de todo o país. E

deverá apresentar excelente
condições de uso e qualidade
na segurança para transportar
os milhares de estudantes que
agora contam com transporte
público de qualidade.

Até o presente, o “Cami-
nho da Escola” já adquiriu

5.721 ônibus escolares. E
atendeu a 2.697 municípios
em todo o país.

Segundo o sindicato:
“são programas como este
que fortalecem a economia
da região e que mantem os
postos de trabalho”.

Secon
:: Reajuste salarial: INPC + 3%

:: PLR/2010: no valor de R$ 2.000,00.
Adiantamento de R$ 800,00 até a segunda
quinzena de maio. E R$ 1.200,00 a ser
pago em 31/01/2011.
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Aqueles trabalhadores
que ainda não puderam pe-
gar o seu cupom para par-
ticipar dos sorteios, a dire-
ção do sindicato avisa que
estará presente na Fábrica
da MAN, nos dias 28, 29 e
30/4, fazendo a distribuição
pessoalmente aos metalúr-
gios da base.

Na hora, o trabalhador
deverá apresentar o último
contra-cheque, comprovan-
do que é sindicalizado.

A outra opção é se diri-
gir a uma das sedes do sin-

Nos dias 28, 29 e 30 de abril,
o sindicato estará distribuindo

cupom na fábrica da MAN
FESTA DO TRABALHADOR: 2 DE MAIO, A PARTIR DAS 14H30, NA ILHA SÃO JOÃO

A partir desta quarta-feira (28), o sindicato estará
presente na portaria de entrada da fábrica da MAN
para distribuição dos cupons de sorteio dos prêmios

da “Festa do Trabalhador”. Aguardem!

A Câmara aprovou,
no último dia 4/3, emen-
da que permite aos aci-
onistas minoritários uti-
lizar até 30% do saldo
vinculado do Fundo de
Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) para par-
ticipar do processo de
capitalização da Petro-

Aprovado o uso de 30%
do FGTS no pré-sal

dicato (Volta Redonda, Bar-
ra Mansa e Resende), das
8h às 18h, trazendo o últi-
mo 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
e 2 prêmios de R$ 500,00.

O ingresso é 1kg de
alimento não perecível.

O metalúrgico que não
for sócio, ainda há tempo
de se sindicalizar!

brás e que permite o
resgate do valor em no
mínimo 12 meses, com
isenção do Imposto de
Renda. Entretanto, só
poderão recorrer ao fun-
do os acionistas que já
tenham comprado ações
da estatal com recursos
do fundo.

Últimos dias para inscrição no
Festival de Futebol do sindicato


