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No próximo dia 10 de de-
zembro, o Sindicato dos Meta-
lúrgicos estará reunindo traba-
lhadores metalúrgicos da Re-
gião para prestar homenagem
ao Ministro Miguel Jorge que,
junto ao governo, através da
redução do IPI, garantiu cente-
nas de postos de trabalho no
período da crise.

Esta é a terceira visita que mi-
nistros do governo Lula fazem

Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

Ministro Miguel JorgeMinistro Miguel JorgeMinistro Miguel JorgeMinistro Miguel JorgeMinistro Miguel Jorge

ao sindicato. O primeiro foi o
Ministro dos Esportes, Orlando
Silva, depois o Ministro do Tra-
balho, Carlos Lupi e, agora, será
o Miguel Jorge, Ministro do De-
senvolvimento.

O evento acontecerá às 10h,
na subsede do Retiro (Av. An-
tônio de Almeida, 603 - Retiro).
E esta direção espera contar com
o apoio de todos os trabalha-
dores. Todos estão convidados!

Os companheiros que optaram
pelo reajuste salarial a partir de 1º
de dezembro t iveram os seus
salários reajustados em 5,83%. Isso
não signif ica que a data-base
mudou. Ela continua sendo no dia
1º de maio e o sindicato, já nos
primeiros meses de 2010, estará
convocando as empresas para iniciar
as negociações para o acordo
coletivo 2009/2010, tendo validade
a partir de 1º de maio.

Este ano, em função da crise, na

Salário de dezembro
já é maior 5,83%

data-base o trabalhador só ganhou
um abono e ficou acordado com o
sindicato que o aumento viria
somente a partir de dezembro.
Portanto,  o sindicato, honrando o
seu compromisso com o
trabalhador, está garantindo o que
ficou acordado com essas empresas.

Em 2010 será diferente.  Com o
fim da crise e o aumento no volume
de produção, as negociações para
a campanha salarial 2010 serão
melhores que 2009.

Os trabalhadores das empresas que
são representadas por este sindicato
terão um abono no valor de R$ 600,00.
Os companheiros poderão contar com
este “reforço” de final de ano, no próxi-
mo dia 15/12.

Veja as empresas que concordaram
em pagar o abono: MAN, Carese,  Po-
wertrain, Maxion, Arvinmeritor, AKC,
Continental, Remon, BBS, Racing, MSX,
IVM, Pérola, RAC, ETT-First, Qualitec,
RH Vale, Mshimizu e Projecto.

Dia 15 já tem
dinheiro no

bolso do
trabalhador
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Transposição da Bacia
Hidrográfica do Rio

Paraíba do Sul

Projeto de Lei que
combate a precarização

do trabalho
A regulamentação da

terceirização e o combate
à precarização do trabalho
fez parte das bandeiras de
luta da 6ª Marcha da Clas-
se Trabalhadora, ocorrida
em Brasília, no dia 11/11.

A inexistência de um
marco regulatório contri-
buiu para que as terceiri-
zações se expandissem de
forma incontrolável nos se-
tores público e privado nos
mais diferentes campos
com resultados bastante

Lideranças políticas, civis,
religiosas, além de membros
da comunidade acabam de
criar uma campanha “O Vale
não abre mão”. Ela faz parte
do movimento que tem como
objetivo mobilizar a população
e pressionar o governo de São
Paulo a rever a questão da
transposição de águas para
abastecer a metrópole paulis-
ta nos próximos 30 anos.

A bacia do Rio Paraíba do
Sul abastece uma população
de 14 milhões de pessoas
nos Estados de São Paulo,
Rio de Janeiro e Minas Ge-
rais. Especialistas apresenta-
ram gráficos e mapas que
mostram que o rio Paraíba do
Sul está no limite de sua ca-
pacidade de abastecimento,
mesmo porque já atende a
85% da população metropo-
litana do Rio de Janeiro.

perversos para os trabalha-
dores. A idéia é implantar
uma legislação específica
que assegure o mesmo
patamar de direitos soci-
ais e econômicos ao con-
junto dos trabalhadores.
Além disso, garantir a in-
tervenção dos sindicatos
na organização dos proces-
sos produtivos e de traba-
lho, cujos arranjos, histo-
ricamente, são feitos sem
o importante debate com
os trabalhadores.

Dados da Anfavea mos-
tram que o setor foi o prin-
cipal responsável pelo cres-
cimento de 15,7% da pro-
dução nacional de veículos

A produção de cami-
nhões puxou o crescimen-
to no setor automobilísti-
co em outubro, segundo re-
velou a Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Ve-
ículos Automotores, a An-
favea. A produção nacio-
nal de veículos (automó-
veis, comerciais leves, ca-
minhões e ônibus), regis-
trou alta de 15,7% no mês
de outubro, com a produ-
ção de 315.956 unidades

Números de outubro
confirmam retomada da
produção de caminhões

contra 273.027 de setem-
bro. Em relação ao mes-
mo mês do ano passado,
o crescimento foi de 6,3%,
quando saíram das linhas
de montagem 297.229 uni-
dades. Os números divul-
gados na segunda, 9, pela
Anfavea refletem, acima de
tudo, uma recuperação da
produção de caminhões e
aumento das exportações,
resultado direto da nova
fase econômica no Brasil
e no mundo.

De acordo com o balan-
ço da Anfavea, a produção
de caminhões subiu 13%
em relação a setembro,

quase o mesmo número da
produção geral. As monta-
doras produziram 12.999
unidades em outubro con-
tra 11.506 registradas no
mês anterior.

Esse não é o primeiro
crescimento da produção
registrado pelo setor de ca-
minhões. No entanto, ele
mostra a tendência de re-
cuperação do segmento
para os próximos meses,
já que a indústria de veí-
culos pesados trabalha por
meio de encomendas e os
consumidores fazem plane-
jamento antecipado das
compras


