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Trabalhadores recusam
propostas apresentadas
Os trabalhadores das empresas Pro-Jecto, Racing, MSX, BBS e Pérola recusaram a proposta, em votação

realizada na terça (5) e quarta (6). O resultado é uma demonstração de insatisfação e que as empresas
devem melhorar as suas propostas.

O sindicato aguarda a convocação para uma nova negociação e espera que as empresas não demo-
rem muito, assim como foi para apresentar a primeira proposta.

Lembrando que é importante que os trabalhadores permaneçam mobilizados e fiquem atentos às convo-
cações do sindicato.Veja o resultado da votação:

Pro-Jecto, Racing, MSX, BBS e Pérola

Engeseg, IVM e Engbrás apresentam proposta
As empresas Engeseg, IVM e Engbrás apresentaram suas propostas para o acordo coletivo dos trabalhadores.

Com isso, o sindicato colocará em votação nesta segunda-feira, dia 11, no horário de 6h às 17h.

IVM
-Reajuste Salarial - INPC + 2% de aumento real;
-PLR - R$ 2.500,00, sendo R$ 1.500,00 em 20/07/2011 e R$ 1.000,00 em 31/01/2012, com
critérios de absenteísmo e avaliação de desempenho;
-Abono de jornada - R$ 2.000,00, sendo R$ 1.000,00 em 20/04/2011 e R$ 1.000,00 em 20/04/
2012, pelo período de 01/05/2011 à 30/04/2013.

Engeseg
-Reajuste Salarial:  INPC + 2% de aumento real
-PLR: R$ 2.600,00, sendo R$ 1.500,00 em 30/07 e R$ 1.100,00 em 30/01/2012, incidindo os
mesmos parâmetros do acordo 2010/2011, para cálculo individual do prêmio.

Engbrás
-Reajuste Salarial - INPC + 2% de aumento real;
-PLR: R$ 2.100,00 em duas parcelas que serão pagas em 05/07/11 e 05/01/12
-Abono: R$ 2.000,00 em duas parcelas, em 05/05/11 e 05/05/12

Pérola

Não- 106

Sim - 14

Pro-jecto

Não - 153

Sim - 3

Racing
Não - 417
Sim - 26

Branco - 1

MSX

Não - 46

Nulo - 3

BBS
Não - 661
Sim - 78

Nulos - 20



Atendimento nas
secretarias de

Saúde e da Mulher
Se você, trabalhador, tem dú-

vidas relacionadas à segurança no
ambiente de trabalho, doenças
ocupacionais ou Previdência Soci-
al, pode procurar o Dr. Miguel,
no Departamento de Saúde do sin-
dicato. Os horários de atendimen-
to em Volta Redonda, na sede da
Gustavo Lira, são: segunda-feira,
das 14h às 17h; e terça, quarta e
sexta-feira, de 8h às 12h. Em Bar-
ra Mansa, o atendimento é às ter-
ças-feiras, das 14h às 17h e em
Resende, às quintas no horáriod e
8h às 12h.

As mulheres metalúrgicas tam-
bém têm atendimento especia-liza-
do. 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.

Vagas no Sul Fluminense

O sindicato está preparando uma
grande festa para os trabalhado-
res de Resende e região no dia 1º
de maio. Shows, sorteio de prêmi-
os e muito mais. Aguardem!

O Grupo Seres está com vagas abertas para Operador de Produção
e Gerente de Serviços de Manutenção, ambas em Resende, entre outras
vagas. Para se cadastrar, basta acessar o site www.gruposeres.com.br e
procurar pelas vagas indicadas.

China avança em novos
setores e destrói

empregos
A China está avançando e to-

mando, cada vez mais, mercado
das empresas brasileiras. Um
exemplo disso é que as empresas
que fabricam produtos manufatu-
rados mais simples e padroniza-
dos enfrentam grandes dificulda-
des com a concorrência chinesa.
Nos setores de válvulas industri-
ais, elevadores e ferramentas,
quem produz bens de baixo valor
agregado tem sido duramente
atingido pela competição asiáti-
ca. Para reagir, muitos passaram
a importar o que antes fabrica-
vam ou compravam de outras
empresas no país, um movimento
que provoca demissões. O dólar
barato (fechou ontem a R$ 1,609),
a carga tributária, os juros altos e
o custo da mão de obra atrapa-
lham a vida desses setores, dizem
empresários.

Dos 72 associados da câmara
setorial de válvulas industriais da
Associação Brasileira da Indústria
de Máquinas e Equipamentos (Abi-
maq), 80% já importam 100% do

que vendem. Em 2005, essa fatia
era de 40% a 50%, diz Pedro Lu-
cio, presidente da câmara. Segun-
do ele, são empresas que atuam
no segmento de "válvulas-commo-
dities" - uma referência a produ-
tos padronizados. O produto chi-
nês, nesse caso, é 60% mais ba-
rato que o brasileiro.

O presidente do Sindicato da
Indústria de Artefatos de Ferro,
Metais e Ferramentas em Geral no
Estado de São Paulo (Sinafer), Mil-
ton Rezende, é outro a relatar as
dificuldades. O setor, que em 2008
empregava no Brasil 282 mil tra-
balhadores, encerrou 2010 com
265 mil vagas. No caso de ferra-
mentas simples, o custo do produ-
to chinês pode ser de 50% a 70%
mais baixo. Ele ressalta também as
dificuldades das empresas que fa-
ziam a usinagem de peças para
outros setores da indústria, como
a automobilística e a de eletrodo-
mésticos. Essas companhias passa-
ram a importar componentes, di-
minuindo as encomendas.

As empresas EDAG e Idia-
da ainda não se manifesta-
ram em relação ao acordo
coletivo. Se pensam que vão
ficar  escondidinhas, estão
muito enganadas. É bom que
saiam da toca e apresentem
suas propostas.

Terror na
Meritor

O sindicato vem recebendo
diversas reclamações em rela-
ção a um determinado líder
que fica maltratando os traba-
lhadores. É bom que ele fique
atento, assédio moral é crime!


