
Filiado a:

Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense

Campanha salarial 2011
Resende, 21/02/2011 - Edição nº 666

Os trabalhadores dos Módulos da MAN participaram da votação e re-
cusaram a nova proposta apresentada pela empresa para o acordo cole-

tivo 2011. A votação foi realizada na sexta-feira (dia 18).
Com o resultado da votação, o sindicato quer voltar à mesa de negoci-

ação para discutir uma nova proposta junto com as empresas e aguarda,
para essa semana, a reabertura das negociações.

Veja o resultado da votação:
Não - 1.760 votos

Sim - 531 votos
Brancos - 12 votos
Nulos - 10 votos

Mais uma vez, trabalhadores
dos módulos recusam
proposta apresentada

Estamos juntoscom o sindicato!
Fortaleça seu sindicato,

SINDICALIZE-SE!
Em nosso site você pode
conferir os convênios.

E, em breve, ampliaremos
os conveniados em Resen-
de, Porto Real e Itatiaia.



Dicas de Saúde
Como proceder diante de um

problema de saúde ocupacional?
Em primeiro lugar, o trabalha-

dor deve procurar o Sindicato dos
Metalúrgicos, através do departa-
mento de saúde, para receber ori-
entação sobre os procedimentos
adequados a cada caso. Na
ocorrência de acidente típico ou
doença ocupacional, devem ser

seguidos os seguintes passos:
- Comunicar a sua chefia di-

reta.
- Procurar o atendimento mé-

dico da empresa (Medicina do
Trabalho). Não recomendamos
que a vítima de acidente de tra-
balho procure seu Convênio Mé-

dico, pois os convênios não co-
brem custos de procedimentos re-
alizados em caso de acidente de
trabalho.

- Comunicar o SESMT, para re-
alizar apuração do acidente e
abrir o CAT (Comunicado de Aci-
dente de Trabalho).

Assessoria
para quem vai
se aposentar
Se você é trabalhador de em-

presa ligada ao Sindicato dos
Metalúrgicos e está próximo de
se aposentar, fique atento.

Caso encontre algum item
com o qual você não concorda,
como, por exemplo, problemas
referentes a ruídos, gases, poei-
ra e calor, procure o nosso De-
partamento Jurídico e fale com
o Dr. Silvio, ou então procure o
Departamento de Saúde, para
falar com o Dr. Miguel.

Eles poderão dar assessoria
para que você não seja prejudi-
cado em seu processo de apo-
sentadoria.

Montadoras vão
pressionar governo
contra importados

O aumento na presença dos
automóveis importados no mer-
cado brasileiro preocupa as
montadoras instaladas no país,
que dizem enfrentar condições
desiguais de competição, espe-
cialmente no que diz respeito ao
peso dos impostos e ao custo de
mão de obra no Brasil.

Enquanto o consumidor cla-
ramente não dá a mínima para
as preocupações dos fabricantes
- e com razão, já que pode en-
contrar um produto completo, de
qualidade, a preços competitivos
-, as empresas preparam um
grande estudo de competitivida-
de para tentar mostrar ao gover-

no o que, de acordo com elas, é
a injustiça do mercado dos im-
portados.

Esse estudo, iniciado em no-
vembro, deve ser a principal
arma das montadoras para ten-
tar conseguir da administração
federal "medidas emergenciais
de curto e médio prazos" que
ajudem as empresas com fábri-
cas no Brasil a competir com os
veículos vindos de fora, que, em
janeiro, representaram 23,5%
das vendas no país, de acordo
com a Anfavea (Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veí-
culos Automotores).

Com informações de R7.

Feito para os trabalhadores denunciarem, ao vivo, as irregularidades nas empresa,
além de  ficarem informados com assuntos do dia-a-dia.

Todas as quartas, de 7h30 às 8h, na Rádio Agulhas Negras (Am 640KHZ).  Contato pelo telefone -  24 3355-0733 ou pelo
email:  agulhasnegrasam@resenet.com.br Uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos.

Programa A VOZ DO METALÚRGICO


