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Festa do Trabalhador em
Resende e Volta Redonda

é um sucesso

Carro zero km- Valter dos Santos Fenusa
Moto - Deli de Oliveira Soares
TV LCD 32" - José Pedro
Geladeira Duplex- Wagner Nateus G. Lemos
Notebook - Luis Claudio Glória
Notebook - Gilmar Cassiano de Oliveira
Notebook - Fabiano Klem do Nascimento
Bicicleta - Luis Alberto Amorim
Bicicleta - Antonio Carlos de Queiroz Serpa
Bicicleta - Cristiano Felix da Silva
Prêmios extras:
Bicicleta - Eldo Gomes dos Santos
Bicicleta - Edson A. R. Andrade
R$5.000,00 - Roberto Carlos da Silva

Veja quem foram os ganhadores do prêmios:

Shows, sorteio de prêmios, diversão e muitas
atrações. A Festa do Trabalhador 2011, em Volta
Redonda e Resende, foi um grande sucesso!

O evento, realizado nos dias 30 de abril e 1º
de maio, reuniu os trabalhadores metalúrgicos e
suas famílias para uma grande confraternização
pelo Dia do Trabalho.

“A direção do sindicato
planejou a festa com mui-
to carinho para os traba-
lhadores metalúrgicos, e a
participação de todos só
faz aumentar a vontade de
melhorar,  todos os anos,
as atrações e os prêmios.
É uma forma do sindicato
dar parabéns a todos os
t r aba lhado re s”  d i sse  o
presidente Renato.

E aguardem, pois  ano
que vem tem muito mais!



MSX apresenta proposta
Dando continuidade a campanha salarial, a empresa MSX, após a

recusa das outras propostas, se reuniu com o sindicato e apresentou
uma nova proposta, que será colocada em votação amanhã (dia 4), a
partir das 8h às 13h. Veja a proposta abaixo:

- Reajuste salarial - INPC + 2% de aumento real
- Abono de jornada - R$ 2.300,00 com pagamento no dia 10
de maio, para renovação do acordo até abril de 2013
- PLR - R$ 2.600,00, com antecipação de R$ 1.700,00 no dia
10 de maio e R$ 900,00 no dia 30 de janeiro de 2012, de acordo
com o plano de metas (absenteísmo, segurança do trabalho, prazo
de entrega e qualidade
- Pagamento da primeira parcela do 13º salário em julho de
2011, mediante solicitação individual.

Automóveis, Motos,
Ônibus e Caminhões -

Crescimento nas vendas
no 1º trimestre de 2011

Informativo divulgado pela Fe-
deração Nacional da Distribuição
de Veículos Automotores (Fenabra-
ve) aponta crescimento de 6,28%
nas vendas do setor no 1º trimes-
tre de 2011 em comparação ao
período igual do ano passado. O
resultado, positivo no confronto
anual, também o foi no mensal
de março contra fevereiro, base
com alta de 11,29%.

O volume de caminhões co-
mercializados no acumulado de
2011 também foi positivo. A alta
encontrada chegou a 26,92% no
comparativo anual, para 39.413
unidades, assim como também
ocorreu no confronto mensal,
com índice positivo de 14,11%,
para 14.488 unidades no mês
de março.

As vendas de ônibus também
registraram evolução. No 1º tri-
mestre do ano a ascensão foi de
25,03% em relação ao período
análogo de um ano antes, para
8.068 unidades. Em março ver-
sus fevereiro, assim como nos de-
mais ramos, os dados foram posi-
tivos. No segundo período o in-
cremento chegou a 10,92%, para
2.925 unidades.

Mais modestos foram os em-
placamentos de motos, com dife-
rença positiva de 8,21% para o
1º trimestre de 2011 em detri-
mento ao acumulado de janeiro
a março de 2010, ou 438.647
unidades. Em março, o cresci-
mento abraçou índice de 10,31%
ante fevereiro, para 160.298 uni-
dades.

Veja mais algumas fotos da Festa do
Trabalhador 2011, em Resende

Trabalhadores dançam e se divertem na Festa do Trabalhador

O trabalhador Valter ganhou um automóvel Gol zero quilômetro

Diversos prêmios foram sorteados
para os trabalhadores sindicalizados,
entre eles, três computadores note-
book, moto, um prêmio de R$ 5 mil,
bicicletas e muito mais. Ano que vem
tem mais!


