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Na presença do pre-
sidente do Sindicato dos
Metalúrgicos da Região
Sul Fluminense, Renato
Soares Ramos, e o pre-
feito de Porto Real, Jor-
ge Serfiotis, a direção da
empresa Peugeot forma-
lizou, na última quarta-
feira, o início do tercei-
ro turno de trabalho
para fábrica da empre-
sa, em Porto Real. A im-
plantação ocorrerá para
atender à demanda de veículos
das marcas Peugeot e Citroën.
O novo turno gerou 700 novos
empregos e a produção dessa
unidade passará dos atuais
100 mil para 150 mil unida-
des por ano.

A PSA Peugeot Citroën chegou
ao país em 2001, quando foi
inaugurado o Centro de Produ-
ção de Porto Real. Atualmente,
com 102.121 veículos das mar-
cas Peugeot e Citroën vendidos
no Brasil (no período de janeiro

a outubro), a
PSA Peugeot Ci-
troën registrou
um crescimento
de 32% em com-
paração ao ano
passado. A em-
presa faz parte
do seleto grupo
de montadoras
a vender mais
de 100.000 veí-
culos por ano,

desde o início da indústria auto-
mobilística no Brasil.

O diretor da PSA dircursa sobre os
planos de crescimento da empresa
e a implantação do terceiro turno

O Diretor do CPPR, Tarcísio Telles, prefeito de
Porto Real, Jorge Serfiotis, e o presidente do
Sindicato, Renato Soares inauguraram o terceiro
turno de trabalho na Peugeot/Porto Real
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Tem sido através do trabalho,
da organização e da condução
das lutas, que estamos trazendo
de volta a dignidade dos meta-
lúrgicos e às famílias do Sul Flu-
minense.

Durante este ano conseguimos
aglutinar os trabalhadores, arran-
car de várias empresas a garan-
tia de melhorias e conquistas. Fi-
zemos uma campanha salarial vi-
toriosa, marcada por assembléi-
as massiças e legitimamente re-
presentadas por trabalhadores.
Foram negociações transparentes
que traduziram a verdadeira opi-
nião da nossa categoria.

Avaliamos que, apesar da trai-
ção das gestões anteriores, esta-
mos conseguindo resgatar a con-
fiança do meio operário no Sin-
dicato, demonstrando capacida-
de técnica e política de negocia-
ção e o compromisso em resga-
tar a tradição de luta no meio
metalúrgico. Sabemos que este
avanço só acorreu em função da
mobilização e da união dos tra-
balhadores. E é com o espírito
renovado de unidade que dese-
jamos continuar a nossa luta nes-
te próximo ano que se aproxima.

Em 2008, eEm 2008, eEm 2008, eEm 2008, eEm 2008, esperamos ampliar
e fortalecer, cada vez mais, o nos-

so trabalho para que con-
sigamos mais conquis-
tas para os trabalha-
dores e suas famílias
tenham mais digni-
dade e qualidade

de vida.
Boas festas!!!Boas festas!!!Boas festas!!!Boas festas!!!Boas festas!!!
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Foi sancionada no mês
de agosto a lei que pune
com mais rigor a violên-
cia doméstica e familiar
contra a mulher. A nova
lei define as formas de vi-
olências vivenciadas pelas
mulheres no cotidiano: a
física, psicológica, sexual,
patrimonial e moral.

Entre as medidas de
proteção que o juiz pode-
rá adotar com urgência,
estão o encaminhamento
da mulher e de seus de-
pendentes ao programa
oficial ou comunitário de
proteção e a volta ao seu
domicílio após o afasta-
mento do acusado. No
caso do agressor, o juiz
poderá, entre outras me-
didas, determinar o seu
afastamento do domicílio
ou do local de convivên-
cia com a ofendida e proi-
bir condutas como apro-
ximação e comunicação,
além de restringir ou sus-
pender visitas aos depen-
dentes menores.

A lei altera o Código
Penal e possibilita que
agressores sejam presos

em flagrante ou tenham
sua prisão preventiva de-
cretada. A lei atual não
previa a prisão em fla-
grante. Os agressores
também não poderão
mais ser punidos com pe-
nas alternativas, como pa-
gamento de multas ou
cestas básicas.

O nome da lei é uma
homenagem a uma mili-
tante dos direitos das mu-
lheres. ‘Maria da Penha’
foi agredida pelo marido
durante seis anos. Em
1983, por duas vezes, ele
tentou assassiná-la. Na
primeira, por arma de
fogo, o que a deixou pa-
raplégica, e depois por
afogamento. O agres-
sor só foi punido depois
de 19 anos e ficou ape-
nas dois anos na ca-
deia.

A legislação também
aumenta o tempo máxi-
mo de detenção previsto
para os agressores, que
passa a ser de 1 a 3 anos
e amplia os mecanismos
de proteção à mulher. E
visa coibir e prevenir que

A partir de 2008, au-
menta em mais 6 meses o
tempo para se aposentar.
Os trabalhadores que qui-
serem se aposentar por
idade terão que cumprir
uma carência (tempo mí-
nimo de contribuição) de
162 meses, o equivalente
a 13 anos e seis meses.

Pela Lei nº 8.213, de 25
de julho de 1991, o tem-
po de carência para os
segurados que se inscreve-
ram na Previdência Soci-
al até 24 de julho de
1991, e querem se apo-
sentar por idade, é au-
mentado em seis meses a
cada ano. Para os segura-
dos do INSS que já preen-
chem os requisitos para
pedir o benefício nada
muda. A regra determina
que vale a data em que o
segurado completa as
condições para se apo-
sentar por idade e não a
data do requerimento.

O aumento do tempo
de contribuição vai até
2011, quando serão exi-
gidos 15 anos de carên-
cia para a aposentadoria
por idade. Para os segu-
rados que se inscreveram
na Previdência depois de
24 de julho de 1991, a
carência para a aposen-
tadoria por idade já é de
180 contribuições.

Tem direito à aposen-
tadoria por idade, o tra-
balhador que, além de
comprovar o tempo de
contribuição, tiver 65 anos
de idade (no caso de ho-
mem) e 60 anos (mulher).

NoNoNoNoNovvvvva Lei pune com riga Lei pune com riga Lei pune com riga Lei pune com riga Lei pune com rigororororor
a violência contra violência contra violência contra violência contra violência contra a ma a ma a ma a ma a mulherulherulherulherulher

a mulher seja vítima da
violência domiciliar, inclu-
sive, excluindo os benefí-
cios da lei do juizado es-
pecial de 9.099/95, de
prestação de serviços à
comunidade, multas e
cestas básicas.

Agora, qualquer tipo
de agressão poderá ser
punida com pena mínima
de três meses. E foi inclu-
ída no Código Penal, no
artigo 313, a previsão da
prisão preventiva, que
pode acontecer tanto no
inquérito policial, como
na fase judicial.

Outra mudança é que
antes a mulher tinha que
entrar com a documenta-
ção da denúncia pessoal-
mente e agora a justiça
será responsável pelos
trâmites legais.

Assim, se espera não
só que o número de mu-
lheres agredidas diminua,
mas que haja uma cons-
ciência maior de que es-
ses agressores devem ser
punidos pelos seus atos.
(fonte: Portal da Violência
Contra a Mulher)

AcorAcorAcorAcorAcordo de turdo de turdo de turdo de turdo de turno da Motorno da Motorno da Motorno da Motorno da Motores (CPPR)es (CPPR)es (CPPR)es (CPPR)es (CPPR)
Ontem, a empre-

sa Motores apresen-
tou of ic ia lmente a
sua proposta para a
renovação do acor-
do do turno ininter-

r u p t o  d e  r e v e z a -
mento.  A proposta
consiste em um abo-
no no va lor  de
R$2.200,00. Segun-
do a empresa, este

valor representa 8%
resultantes da inflação
acumulada no perío-
do do acordo passa-
do e mais um aumen-
to real, totalizando 10%.


