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Metalúrgicos das empresas
MSX, Engbrás e Secon
fecham acordo salarial

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

Trabalhadores das empresas MSX, Engbrás e Secon, que
participaram da votação na última terça-feira aprovaram
por maioria os novos valores oferecidos pelas empresas.

Veja o resultdo da votação:

‘Boas novas’ aos trabalhadores
do Consórcio Modular

MSX 24 19 0

Engebras 16  0 0

Secon 25  3 0

EMPRESA SIM NÃO branco/nulo

Resultado da votação

E quanto ao sistema de
transporte, a partir do pró-
ximo domingo (2/5) de pro-
dução, as linhas de Barra
Mansa e Volta Redonda
passarão a ter seus itinerá-
rios alterados. Esta mudan-
ça vai significar um ganho
de tempo para o trabalha-
dor.  Variando entre 15 a
55 minutos.

Os companheiros do se-
gundo turno, de Engenhei-
ro Passos, já estão desde

6ª feira passada, sendo
atendidos, assim como os
trabalhadores de Porto Real
e do turno administrativo de
Quatis.

Outra reivindicação dos
metalúrgicos do 2º e 3º tur-
nos, que moram no Jardim
do Sol, em Resende, tam-
bém foi atendida pela em-
presa. A partir de agora,
esses trabalhadores não
precisam mais atravessar a
Dutra para pegar o ônibus.

Também foi incluída
uma nova linha de ônibus
em Resende para aqueles
trabalhadores do turno ad-
ministrativo via acesso oes-
te. Esta linha atende aos
trabalhadores dos bairros
Cidade Alegria, Vila Isabel,
Toyota, Jardim Primavera,
Paraíso e Cabral.

O sindicato informa que
todas essas mudanças es-
tão sendo feitas no sentido
de atender as reivindicações

dos trabalhadores.
E aos trabalhadores  que

têm contrato com prazo de-
terminado no terceiro tur-
no, o enquadramento sala-
rial para o grau “A” previs-
to para agosto, já será apli-
cado a partir de 1º de maio.
Com isso, os trabalhadores
envolvidos terão um au-
mento salarial antecipado.
Ou seja, o que seria rea-
justado em agosto foi ante-
cipado para maio.

As empresas Racing e IVM já se
comprometeram em reunir com o sin-
dicato no início da próxima semana para
discutir o acordo coletivo 2010/2011.

Já a empresa Qualitec não se ma-
nifestou até o fechamento desta edi-
ção. Neste sentido, o sindicato estará
realizando uma assembléia, na próxi-
ma semana, com os seus trabalhado-
res para decidir o que fazer diante
deste impasse.

Sindicato
informa:

Reunião na
próxima semana

Ou paga ou pára!
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1º de Maio em Resende

Neste sábado, dia 1º de maio, o sindicato
terá um plantão que funcionará das 8h às
15h, na sede do sindicato (Rua Gustavo
Lira, 9) para entrega dos cupons.

Plantão para entrega de cupons
da “Festa do Trabalhador”

Já está tudo pronto para o evento promovido pelo sindicato que homenageará os
metalúrgicos da região. A partir das 15 horas, do dia 2 de maio (domingo), os
portões da Ilha São João estarão abertos e a estrutura do evento pronta para

receber os trabalhadores e suas famílias na 4ª edição da “Festa do Trabalhador”.
Para participar da festa basta levar 1 quilo de alimento não perecível.

A cada ano que passa, a
programação vem sendo
construída para agradar ain-
da mais o trabalhador e sua
família. E este ano o sindi-
cato estará trazendo como
show principal a dupla ser-
taneja Zezé di Camargo e Lu-
ciano, que cantarão seus
grandes sucessos como ‘É o
amor’ e ‘Mexe que é bom’.
Além deles, fazem parte da
programação o cantor Bo-
checha, Grupo Dolls e ban-
das de sucesso da região.
Durante o evento serão rea-
lizados trinta sorteios.

Para participar da festa
basta levar 1 quilo de alimen-

to não perecível. E dos sor-
teios, somente aqueles traba-
lhadores sindicalizados. E,
avisa ainda, que o sindicato
só está sindicalizando traba-
lhadores que estão na ativa e
que poderão procurar o sin-
dicato até o dia 30 de abril,
das 8h às 17h30, nas sedes:
Volta Redonda (Gustavo Lira,
9), Barra Mansa e Resende.

A premiação será: dois car-
ros 0 km, duas motos, um
prêmio de R$ 5 mil, duas TV´s
de LCD 42’, dez prêmios de
R$ 1 mil, duas geladeiras,
duas máquinas de lavar, dois
fogões, cinco bicicletas e dois
prêmios de R$ 500,00.

O sindicato avisa que os trabalhadores receberão o seu cupom para participar dos
sorteios na entrada do evento, que começará às 9h, no Paraíso Futebol Clube.
E que só poderão participar do evento aqueles trabalhadores sindicalizados.

Relação dos prêmios:
1 Motocicleta Honda CG125

1 aparelho DVD
1 Grill Lean Mean
1 Câmera digital

1 Cafeteira
1 microondas
1 notebook


