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2008, o início de
novos tempos
Estamos nos aproximando ao final de

mais um ano. E é comum, nesta época, re-
fletirmos e analisarmos os erros e os acer-
tos. Na direção de uma entidade não deve
ser diferente. Assim, ao assumirmos à frente
deste sindicato, traçamos nosso objetivo de
reconstruir a entidade quase destruída nas
quatro últimas gestões. Nosso sindicato foi
dilapidado, tanto materialmente como tam-
bém moralmente, se tornando um sindicato
de pouca credibilidade. Mesmo assim, acu-
mulamos importantes vitórias.

Neste ano, conseguimos a implantação
do terceiro turno nas empresas Peugeot,
Bentler e Magneto. Investimento de R$ 1
bilhão na fábrica da Volks Caminhões e Ôni-
bus. Isso gerou novos postos de trabalho,
conseguindo que vários metalúrgicos retor-
nassem ao trabalho, depois de um longo
período desempregados.

Aponta também uma boa perspectiva de
geração de emprego e crescimento da eco-
nomia para os próximos anos com a vinda
da empresa siderúrgica da Voltorantim para
Resende.

Dentro deste quadro positivo, está pre-
sente a atuação política do Sindicato dos
Metalúrgicos que vem participando e bus-
cando acompanhar de perto todo este cres-
cimento na nossa Região Sul Fluminense.

Começamos a reestruturação do sindi-
cato, patrimônio da categoria. Reconstruí-
mos nosso Departamento Jurídico, de Saú-
de Ocupacional e da Comunicação Social
para melhor atender aos associados. E, as-
sim, iniciamos um novo tempo em nossa en-

tidade, com transparência políti-
ca e respeito ao trabalhador.

Em 2008 não vai ser dife-
rente, vamos, passo a passo,

reconstruir com muita mo-
bilização e luta um sindi-

cato forte em defe-
sa da categoria.
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Estamos chegando
ao fim do ano de
2007 e, lamentavel-
mente, ficarão pen-
dências para 2008,
entre elas: ticket com
opção de escolha de
mercado – sem data
definida até o mo-

mento; Plano de saú-
de; Plano Odontológi-
co - Não existe, é para
inglês ver.

A postura da em-
presa tem sido de des-
caso com o trabalha-
dor. Nem a festa de
confraternização tive-

ram a sensibilidade
de organizar.

Parabéns ao grupo
de companheiros “do
balde” que tiveram
que enfiar a mão no
bolso e fazer “vaqui-
nha”. Fizeram uma
festinha que “bom-

A empresa, de tanto o Sindicato cobrar, instalou
um refeitório. Só que infelizmente não está
conseguindo acomodar a todos os trabalhadores,
tem ficado lotado no horário das refeições.  Além
disso, não estão servindo o desjejum,
desrespeitando a convenção coletiva de trabalho.

O sindicato deverá procurar a empresa que
deverá tomar as providências para solucionar o
problema.

Depois de muita
negociação, a dire-
ção da empresa pri-
meiramente afirmou
que não tinha como
pagar a PLR devido
ao investimento fei-
to na unidade de Re-
sende. A justificativa
foi que houve alto
índice de faltas dos
funcionários e ao
alto índice de devo-
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lução da produção
pelos clientes.

Outro argumento
foi sobre a proposta
de R$ 250 que a dire-
ção do Sindicato rejei-
tou na mesa. Aliás,
depois de horas de
discussão e telefone-
mas, chegou-se a R$
300, que o Sindicato
também rejeitou, por
ser o mesmo valor da

Convenção Coletiva.
A empresa se reti-

rou da mesa de nego-
ciação e não deixou
esperança de melho-
ria na proposta.

Já no dia 18, liga-
mos e nada avançou.
Após dezenove dias,
finalmente a empre-
sa diz ter feito muito
esforço para tentar
contemplar os funci-

Acaba de ser inaugurado o refeitório da AGM
e os trabalhadores poderão se alimentar de for-
ma mais digna Os trabalhadores agradecem!

Agora só falta cumprir com a promessa de
instalação de uma TV e do ar condicionado.

Outro item que o sindicato estará tratando com
empresa é a insalubridade. O sindicato deverá
iniciar o processo de discussão com a empresa a
partir de janeiro de 2008.

AGM MONTART

bou”, numa Chácara
no Vale do Sol. Espe-
ramos que no próxi-
mo ano a direção da
empresa deixe que o
espírito natalino des-
ça na Rimet. Tenho
certeza que todos se-
rão mais felizes.

onários com uma
melhor PLR e chega-
mos ao valor de R$
350. Como R$ 350
está acima dos tra-
balhadores e sem
dúvida houve um
avanço significativo
também amarramos
que o pagamento
seja efetuado neste
próximo dia 28 de
dezembro.


