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PROPOSTA DA BBS É APROVADA
Trabalhadores dão demonstração de unidade e mobilização
Depois de duas propostas rejeitadas em votação com maioria
esmagadora de votos contrários a
empresa, finalmente apresentou
uma proposta que foi aprovada
pelos trabalhadores. Essa conquista só foi possível pela capacidade

de luta e organização dos trabalhadores. A proposta foi aprovada
com 276 votos a favor e 167 contra. O Sindicato parabeniza todos
os trabalhadores da BBS pela mobilização, pois acredita que esse foi
o diferencial para conquistar uma

Pérola apresenta proposta
A empresa Pérola apresentou a
proposta para o Acordo Coletivo
e o Sindicato colocará em votação nesta sexta-feira, dia 14, na
portaria da fábrica. A votação

terá início às 6h.
O Sindicato quer negociar com a
Pérola, mas a empresa se recusa a
discutir o pagamento do abono da
jornada de 44h até 2011.

Veja a proposta:
Reajuste Salarial - INPC + 2% de aumento real
PLR 2008 - R$ 1.400,00 + um reajuste com base no INPC
Adiantamento da primeira parcela do 13° - Opcional
Pagamento de 10 sábados antecipados de hora extra - Opcional

Internet Via Rádio
O Sindicato e a Superonda assinaram um convênio para conceder internet via rádio para os trabalhadores associados com descontos especiais. Esse é mais um benefício para
os trabalhadores sindicalizados. Já
está funcionando o posto de atendi-

mento na Volks para cadastrar os trabalhadores que desejarem obter a
internet via rádio.
O valor para instalação é de R$
270,00, e poderá ser dividido em 6
vezes e a mensalidade é de R$ 28,00.
É só apresentar o contra-cheque.

proposta que atendesse aos anseios dos companheiros.
Com a aprovação da proposta, os trabalhadores terão um reajuste salarial de INPC mais 2%
de aumento real a partir do dia
1° de maio.

Centro
Odontológico
em Resende
Está em construção na antiga
sede do Sindicato em Resende
o Centro Odontológico para os
trabalhadores que são associados do Sindicato.
O centro odontológico está conveniado a Uniodonto e atenderá
os trabalhadores em diversas especialidades. A inauguração está
prevista para daqui a 30 dias.

Negociações
Projecto -19/03
Avape -18/03
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