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Inscrições abertas no período de 5 a 10 de outubroInscrições abertas no período de 5 a 10 de outubroInscrições abertas no período de 5 a 10 de outubroInscrições abertas no período de 5 a 10 de outubroInscrições abertas no período de 5 a 10 de outubro
Estarão abertas as inscrições para o 1º Campeonato de Futebol dos Metalúrgicos do Sul Fluminen-

se, no período de 5 a 10 de outubro. Os trabalhadores que estiverem interessados em inscrever seu

time é só se dirigir a uma das sedes deste Sindicato, em Volta Redonda, Resende e Barra Mansa.

A direção deste Sindicato deseja contar com a participação dos metalúrgicos de todas as empresas

localizadas no Sul Fluminense, com o objetivo de proporcionar a interação, através do esporte e do

lazer, de toda a categoria. Informações pelos telefones: (24) 2102-2840 (Volta Redonda), falar Miche-

li; (24) 3323-1584 (Barra Mansa), falar com Duda; e (24) 3360-9895 (Resende), falar com Mônica.

Como é do conheci-
mento de todos os tra-
balhadores, a partir de
dezembro será implan-
tado o terceiro turno na
Peugeot. Só que, para
cumprir a demanda do
aumento de produção, a
empresa ainda está en-
frentando a necessidade
das horas extras. Res-
peitando a CLT, os tra-
balhadores estão cum-
prindo, no máximo,
duas horas extras por
dia (necessidade impe-
riosa). E a letra que está
no primeiro turno está
fazendo as horas extras
aos sábados.
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que esse aumento de
produção é inevitável e
que a empresa pode
perder mercado caso
não atenda sua carteira
de vendas, o que deve-
rá ocasionar prejuízo,
criando a possibilidade
de demissões. Esse pe-
ríodo também será (e
já está sendo usado)
para treinamento de
novos empregados
para a implantação do
terceiro turno. E essa
condição, em uma ati-
tude responsável, foi
aceita pelo sindicato já
que garante o empre-
go dos trabalhadores.

tras começaram a sair
do controle, cortaram o
revezamento entre as le-
tras do turno, acarretan-
do uma sobrecarga aos
funcionários da empre-
sa. Esta diretoria sabe
que este tipo de situa-
ção pode causar perda
de concentração e bai-
xa produtividade.

A empresa foi cha-
mada pelo sindicato
para responder sobre a
situação e ficaram acor-
dados os seguintes
itens: a volta do reveza-
mento; caso haja neces-
sidade de trabalhar ou-
tros sábados no 2° tur-

cado ao Sindicato com
antecedência. Em se-
guida, o sindicato deve-
rá levar à apreciação
dos trabalhadores em
assembléia.

Vale ressaltar que pre-
cisamos da confiança e
do apoio dos trabalha-
dores para fortalecer o
trabalho desta entidade.
Sindicalize-se e dê esse
voto de confiança para
o sindicato. Não existe
sindicato forte sem tra-
balhador mobilizado. O
trabalhador tem o direi-
to a se associar ao seu
sindicato, direito este ga-
rantido pela Constitui-
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Quando esta diretoria
tomou posse em setembro
de 2006, tinha como um
dos principais compromis-
sos, resgatar os direitos dos
trabalhadores. Em pouco
menos de um ano de man-
dato, conseguimos mais
uma importante vitória
para os trabalhadores do
turno. O Ministro do Traba-
lho, Carlos Lupi, após
atendendo o pedido de
vários sindicatos, principal-
mente o nosso, assinou
nesta sexta-feira (21), a
portaria nº 412 que disci-
plina a alteração na jorna-
da e no horário de traba-
lho dos empregados que
trabalham em regime de
turnos ininterruptos de re-
vezamento.

Conforme determina a
portaria, a jornada e o ho-
rário de trabalho dos em-

pregados que trabalham
em regime de turnos inin-
terruptos de revezamento
só poderão ser alterados
mediante convenção ou
acordo coletivo de traba-
lho. Pondo fim nas amea-
ças das empresas de im-
plantar o TURNO FIXO,

como forma de pressão
para aprovar o turno de
revezamento de 8 horas.
Para o presidente Sindica-
to Renato, “a portaria ga-
rante a voz ativa do Sindi-
cato e dos trabalhadores
nas negociações, já que as
decisões devem acontecer

por meio de convenções
ou acordos coletivos”.

A portaria ministerial,
que passa a valer a partir
desta sexta-feira (21),
prevê a apl icação de
multa às empresas que
não cumprirem as deter-
minações.

A diretoria solicita aos trabalhado-
res destas empresas que façam conta-
to com a sede deste sindicato em Re-
sende ou com nossos diretores e as-
sessores no dia em que houver o ca-
minhão de som na portaria da empre-
sa, para que possam preencher a fi-
cha de sindicalização. Faça valer seus
direitos!

Já fizemos contatos com as duas empre-
sas acima, explicando a questão do enqua-
dramento sindical e da necessidade das
mesmas se cadastrarem nesta entidade.
Porém, até agora este enquadramento não
foi efetuado. Já comunicamos à direção da
Peugeot este fato e informamos às empresas
que, em breve, tomaremos as medidas judi-
ciais cabíveis, afinal, paciência tem limite.

Os trabalhadores e o sindicato exigem
respeito. Vocês têm até 6ª feira, dia 5/10, às
17h, para estar com tudo legalizado. Caso
contrário, pararemos as atividades das em-
presas a partir do horário determinado.

ANDRITA,
UFI, ALGOR
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