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Festa do Trabalhador

O Sindicato dos Metalúrgicos está preparando mais uma Festa do Trabalhador. Será no dia
30 de abril, a partir das 16h, na Ilha São João, em Volta Redonda, e no dia 1° de maio, a partir
das 13h, no Parque de Exposições, em Resende.

As atrações de Volta Redonda serão Chitãozinho e Xororó, MC Naldo, Dolls, Jorge Gui-
lherme e banda e Dito e Feito. A entrada será 1kg de alimento não perecível. Em Resende, o
público verá os shows de Fábio Júnior, Jô & Samuel e Magia do Forró. A entrada é um litro
de leite em caixinha.

As festas terão sorteio de diversos prêmios, como automóveis e motos 0km, notebooks,
eletrodomésticos, câmeras digitais, prêmios em dinheiro e outros.

Apenas os trabalhadores sindicalizados poderão participar dos sorteios, e os metalúrgicos
que ainda não são sócios podem se sindicalizar e retirar seu cupom na hora. Para a festa de
Volta Redonda, os cupons serão entregues nas sedes de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende,
de 8h às 17h45. Para a festa de Resende, a entrega será nas sedes do sindicato, todos os
dias, de 8h às 17h45, quarta e quinta-feira na MAN e na Peugeot, quinta-feira na Magneto e
sexta-feira na BMB. Haverá fichas de sindicalização nas empresas. Lembrando que, para
retirar o cupom, quem já for sindicalizado deve apresentar o contracheque do mês de março.

Dia 30 de abril em Volta Redonda e
dia 1° de maio em Resende



Durante a terceira rodada de votações, realizada na semana passada, os
trabalhadores aprovaram as propostas da IVM/Semcon, Racing e Pro-Jecto para o
acordo coletivo 2011/2012. Apenas a MSX teve sua proposta recusada. Agora, o
Sindicato aguarda o posicionamento da empresa e a apresentação de uma nova
proposta para ir para votação dos trabalhadores. O prazo está se esgotando, e o
poder de decisão está na mão dos metalúrgicos.

A Engbrás também teve sua proposta recusada na última votação, realizada na
semana retrasada, e o Sindicato está aguardando uma nova rodada de negociações.

CAMPANHA SALARIAL 2011

Propostas da IVM/Semcon, Racing
e Pro-Jecto são aprovadas

56ª Festa
em Louvor a
São Jorge
Barão de Juparanã,
de 05 a 08 de maio

Valença – RJ
A programação contará com missa,
eventos sociais e shows na Praça.

Veja os resultados das últimas votações:
Racing
SIM - 344 votos (Proposta A - 200 votos :: Proposta B - 144 votos)
Não - 188 votos     ::     Brancos - 1 votos     ::     Nulos - 1 voto

MSX
NÃO - 35 votos
Sim - 21 votos (Proposta A - 8 votos :: Proposta B - 13 votos)

IVM/SEMCON
SIM - 58 votos     ::     Não - 41 votos     ::     Brancos e Nulos - 0 voto

Pro-Jecto
SIM - 115 votos (Proposta A - 110 votos :: Proposta B - 5 votos)
Não - 51 votos     ::     Brancos e Nulos - 0 voto

Feito para os trabalhadores denunciarem, ao vivo, as irregulari-
dades nas empresas, além de  ficarem informados sobre 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

Programa
A VOZ DO METALÚRGICO

Uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos.


