
BBS e PÉROLA ainda não
garantiram o pagamento

do abono de 600 reais
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A Unifoa realizará o seu
vestibular  para o ano de
2011 no dia 12 de dezem-
bro.

As inscrições podem ser
feitas até o dia 6 de de-
zembro, pela internet, e até
o dia 9 de dezembro nos

VESTIBULAR UNIFOA 2011
PROVAS NO DIA 12 DE DEZEMBRO

Natal
Metalúrgico

Falta menos de um mês
para o Natal Metalúrgico e
se você, trabalhador, ainda
não pegou a sua cartela não
deixe pra depois.

As entregas são realizadas
nas sedes e na subsede do
sindicato.

Parece brincadeira, mas
algumas empresas ainda não
confirmaram se vão pagar
abono de R$ 600 no dia 15
de dezembro.

Se essas empresas estão
pensando em ficar de fora

desse acordo, podem mu-
dar de idéia.

Esse é um abono que os
trabalhadores já estão espe-
rando e que dá um reforço
no final do ano para essas
famílias.

Então é bom que as em-
presas se apressem e acer-
tem logo o acordo.

 E se até o dia 30 de no-
vembro não tivermos a res-
posta POSITIVA por parte
das empresas, a direção do

sindicato não ficará de bra-
ços cruzados e iniciará uma
mobilização com os compa-
nheiros. Esperamos que as
empresas não duvidem da
disposição do sindicato e
dos metalúrgicos.

Lembrando que os sóci-
os do sindicato deverão
apresentar o contracheque
do mês de outubro e levar
um brinquedo, que será do-
ado para crianças nas insti-
tuições da nossa região.

Participe!!

postos de atendimento.
O sindicato tem convênio

com a universidade para con-
cessão de descontos aos sin-
dicalizados em diversos cur-
sos. Para mais informações
liguem 3340-8414 ou pelo
site www.unifoa.edu.br.
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