
Após a última reunião entre o Sindicato e a empresa, e depois de muito insistir, conseguimos
adiantar a reunião, que seria esta semana, para a última quinta-feira, dia 28. A empresa melhorou
a proposta para a renovação do acordo de turno, que passou para R$ 1.700,00. A nova
proposta será levada para votação nesta quarta-feira, dia 04, das 6h30 às 16h30, na portaria
da empresa. Caso seja aprovada, o pagamento será feito em até 72 horas.

Exerça o seu direito de voto e ajude a decidir o melhor para os trabalhadores!

Proposta para renovação do acordo de turno: R$ 1.700,00
Votação dia 04 de maio, quarta-feira, das 6h30 às 16h30,

na portaria da Saint-Gobain

MetalSul

Já foi iniciada a campanha salarial
para o acordo coletivo 2011/2012
com o MetalSul. Na última reunião, o
Sindicato apresentou a pauta de

Campanha Salarial
reivindicações. No dia 05 de maio,
quinta-feira, haverá nova reunião,  em
que começará, pra valer, a
negociação.

IFRJ abre inscrições
para curso gratuito
O Instituto Federal de Educa-

ção, Ciência e Tecnologia do Rio
de Janeiro está com inscrições
abertas para o processo seletivo
do curso Técnico em Metrologia,
no campus Volta Redonda. O cur-
so é gratuito. O edital está dis-
ponível no site www.ifrj.edu.br.

As inscrições estarão abertas
de 25 de abril a 27 de maio de
2011, e deverão ser realizadas no
campus Volta Redonda, das 13h
às 18h, mediante o pagamento
de uma taxa no valor de R$ 15,00.

O campus Volta Redonda fica
na Rua Antônio Barreiros, 212,
Aterrado (em frente ao Estádio
Raulino de Oliveira). Mais infor-
mações pelo telefone (24) 3336-
4227.

Metrologia

Convênio Psicoterapia
O sindicato fechou um convênio

que prevê um desconto de 50% no
atendimento com a psicóloga Lúcia
Guilhermina Alves. O atendimento
será às terças, de 8h às 17h, na
subsede em Barra Mansa.

Impunidade
Hoje, completam-se 3 anos, 2

meses e 15 dias do assassinato de
Maria Aparecida Roseli de Miranda,
no interior da Votorantim. O assassino
ainda está à solta. Até quando este
crime ficará sem solução?

PLR dos trabalhadores da Corema
Após aprovação dos trabalhadores da proposta apresentada pela

empresa, a Corema marcou a data do pagamento da PLR. Será dia 6
de maio, sexta-feira.

Os trabalhadores que tiverem qualquer dúvida devem procurar o
sindicato, em Barra Mansa.
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Trabalhador unido, sindicato forte!
Preencha a ficha de sindicalização e faça parte do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense.

Entregue sua ficha em uma das sedes do Sindicato, em Volta Redonda, Barra Mansa e Resende.


