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O sindicato promoveu um ato
em Resende contra o descaso
com que são tratados os traba-
lhadores e o atraso nas respos-
tas de processos e solicitações
ao INSS.  A direção deste sindi-
cato já vinha questionando jun-
to ao INSS a forma arbitrária e
humilhante que os peritos do
INSS vêm tratando os trabalha-
dores e os afastados. Alguns de-
les, inclusive, com 60 anos.

Durante o ato, também foi
lançado um baixo-assinado que
será encaminhado a Justiça Fe-
deral do Trabalho. Com certeza,
se as coisas não mudarem, esta

Sindicato e sociedade
protestam contra o
INSS de Resende

manifestação será somente o
começo de uma campanha para
que o instituto passe a cumprir o
seu papel, respeitando o contri-
buinte, tratando-o com dignida-
de e agilizando seus processos.

Lutando
por novas
conquistas

Nos últimos três anos, o sindi-
cato lutou por várias melhorias na
empresa e algumas delas foram
conquistas que só se concretizaram
em função da confiança dos traba-
lhadores. E isso é fruto também da
parceria com o representante da
comissão dos trabalhadores.

Aumento na média salarial dos
companheiros; implantação do
vale/cartão alimentação; redução
da participação por dependente do
plano de saúde (anterior era de
60%, reduziu para 50%); desde
2006, o transporte é fretado para
98% dos trabalhadores; área de
lazer com cinco modaliddes de jo-
gos. Além disso, a participação do
trabalhador no vale-transporte é de
apenas 3%.

Este é o papel do sindicato, lu-
tar por melhorias salariais e me-

Sindicato
protesta em
frente a sede do
INSS de Resende
e denuncia
arbitrariedades

Comissão de trabalhadores e sindicato
de braços dados em defesa dos

trabalhadores
Desde que esta direção assu-

miu o sindicato, tem sido feito um
trabalho junto com a comissão de
representantes dos trabalhadores,
os companheiros Marquinhos, An-
derson e Edvaldo, e que tem pro-
porcionado ganhos consideráveis
para os trabalhadores.

Através desta comissão, o sindi-
cato tem se fortalecido dentro da

BENTLER

A força da união

fábrica e garantido significativos
avanços nos acordos coletivos. Mes-
mo no momento de crise, graças a
atuação do sindicato e da comissão,
este ano foi fechado os melhores
acordos das empresas da região.

Esta união entre trabalhadores
e sindicato que vai garantir, cada
vez mais, ganhos para a catego-
ria metalúrgica.

lhores cndições de tra-
balho, sempre defen-
dendo os interesses
da classe trabalhado-
ra. E fica melhor ain-
da quando podemos
contar com os repre-
sentantes dos traba-
lhadores na empresa.
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RIMET

A mobilização
faz a força

Os trabalhadores
da Rimet têm de-
monstrado um gran-
de grau de mobiliza-
ção. E com isso, o sin-
dicato tem consegui-
do fazer bons acordos
com a empresa, ar-
rancando reajustes sa-
lariais dignos, abonos,

entre outros benefícios.
Um exemplo foi este

ano, que a empresa
prometia um reajuste
abaixo do INPC, a par-
tir de janeiro, e com a
mobilização e determi-
nação dos companhei-
ros, foi fechado um
bom acordo.

Todos estão de pa-
rabéns. O sindicato
agradece a confiança e
o reconhecimento da
categoria e a certeza
de que é este o sindi-
cato que se tornou no-
vamente a verdadeira
trincheira de luta dos
trabalhadores.

ELEIÇÃO DELEIÇÃO DELEIÇÃO DELEIÇÃO DELEIÇÃO DA CIPA CIPA CIPA CIPA CIPAAAAA
Durante esta sema-

na, ocorreu a eleição
da CIPA (Comissão In-
terna de Prevenção de
Acidentes). E o sindi-
cato se coloca a dis-
posição dos compa-

I N F O R M E S
nheiros para o que for
necessário.

Ainda quando era a
Magneto, há 3 anos
atrás, quando esta dire-
ção assumiu o sindicato,
enfrentou um verdadei-
ro caso de polícia, de tan-
tos trabalhadores afasta-
dos por motivo de lesões
por exercícios repetitivos.
E, de lá para cá, por vá-
rias cobranças e inter-
venções do sindicato,
hoje as condições de tra-
balho na empresa me-

ACR, empresa que
presta serviços na caldei-
ra da Academia Militar
das Agulhas Negras
(AMAN), está querendo
dar calote nos trabalha-
dores. E ainda quer jo-
gar a culpa no coronel
da Academia Militar.

Para o sindicato não
interessa de quem é a
culpa. O importante é
garantir o pagamento
imediato dos traba-
lhadores.

MA AUTOMOTIVE

Sindicato sempre
na luta por mais

conquistas
lhoraram e a empresa
investiu mais para esta
melhora, inclusive con-
tratando profissionais de
saúde para garantir a se-
gurança e o desempe-
nho dos trabalhadores.

Além disso, os acordos
coletivos que o sindicato
tem feito, vem garantin-
do a conquista de vários
benefícios como 75% de
bonificação nas horas-
extras, PLR, auxílio edu-

cação, entre outros.
Se no início do ano

as coisas não Iam mui-
to bem, em função da
crise, hoje mo momen-
to é bem diferente. Com
o aumento de produ-
ção, aumenta a deman-
da e conseqüentemen-
te ira gerar hora-extra.
Vamos ficar atentos
para que não haja so-
brecarga e produção a
qualquer custo.

ACR

Empresa
não quer

pagr a PLR

O sindicato está en-
caminhando ofício para
que essas empresas
apresentem o compro-
vante de pagamento da
PLR de seus trabalhado-
res. E, se caso as em-
presas não comprovem
o pagamento, o sindica-
to estará acionando, jun-
to ao Ministério Público
do Trabalho, uma ação
de descumprimento.

AGM, DP
Meireles,

Hidro
Resende,
PH, entre
outras...

N ON ON ON ON O TTTTT AAAAA
INTERVINTERVINTERVINTERVINTERVALALALALALO PO PO PO PO PARA OARA OARA OARA OARA O

LANCHE DA LITOGRAFIALANCHE DA LITOGRAFIALANCHE DA LITOGRAFIALANCHE DA LITOGRAFIALANCHE DA LITOGRAFIA
Os trabalhadores

que iniciam sua jorna-
da no sábado, às

11h15, já poderão
contar com o intervalo
para o lanche a partir
do próximo sábado
(10/10). Esta é mais
uma conquista do sin-
dicato para os meralúr-
gicos da empresa.


