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Trabalhadores aprovam
proposta da Cinbal

Em votação realizada esta semana, os trabalhadores decidiram, com 77% dos votos,
aceitar a proposta de acordo da empresa, que engloba PLR, acordo de banco de
horas, antecipação da data base e reajuste salarial de 10%, conforme acertado com
a empresa.

O pagamento da PLR será efetuado amanhã, dia 8 de abril. Confira o resultado:

SIM - 274 VOTOS    ::    NÃO - 79 VOTOS    ::    NULO - 1 VOTO

PLR das empresas
O Sindicato não vai mais

aceitar negociar metas e critérios
para a PLR só no final do ano.
Implantar metas e critérios é justo,
mas devem ser colocados com
antecedência, para que o traba-
lhador fique ciente.

E isso serve pra a maioria das
empresas da nossa base.

Vagas no
Sul Fluminense

O Grupo Seres está com vagas
abertas para Operador de Produ-
ção e Gerente de Serviços de
Manutenção, ambas em Resende.

Para se cadastrar, basta acessar
o site www.gruposeres.com.br e
procurar pelas vagas indicadas.

Atendimento nas secretarias de
Saúde e da Mulher

às 12h. Em Barra Mansa, o
atendimento é às terças-feiras, das
14h às 17h.

As mulheres metalúrgicas
também têm atendimento especia-
lizado. É só procurar a Conceição,
na Secretaria da Mulher, na sede
do sindicato, às segundas-feiras,
das 8h às 17h. Em Barra Mansa,
o horário é às terças-feiras, das
8h às 12h.

Se você, trabalhador, tem
dúvidas relacionadas à segurança
no ambiente de trabalho, doenças
ocupacionais ou Previdência
Social, pode procurar o Dr.
Miguel, no Departamento de
Saúde do sindicato. Os horários
de atendimento em Volta Redonda,
na sede da Gustavo Lira, são:
segunda-feira, das 14h às 17h; e
terça, quarta e sexta-feira, de 8h

O Sindicato está prepa-
rando mais  uma   Festa
do Trabalhador, e este ano,
a atração principal será a
dupla Chitãozinho e
Xororó. Será no dia 30 de
abril, a partir das 17 horas,
na Ilha São João. Sorteio
de prêmios para os tra-
balhadores sindicalizados.


