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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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Relação dos eleitos:
Adão Cláudio da

Silva, Inácio Alfredo,
Luecir Rios da Silva,
Erwin Murilo Soares

Junior, Renan
Efigenio do

Nascimento Resende
e Jorge Luiz de

Castro

Depois de enfren-
tarmos um ano meio
conturbado na ques-
tão de relacionamen-
to entre trabalhado-
res, supervisores e lí-
deres, hoje parece
que eles entenderam
o que significa assé-
dio moral, melhoran-
do o relacionamento.

Foi criado o 3º tur-
no de trabalho. O sin-
dicato conseguiu tam-
bém garantir a cons-
trução da cobertura
de acesso dos empre-
gados. As obras estão
em ritmo avançado.
Em 2008 inicia-se a
parte interna da obra.
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Esperamos que os
trabalhadores em
2008 se conscienti-
zem da importância
de ter um Sindicato
forte em sua defesa.

Sejam organizados
e sindicalizados!

A PSA Peugeot Ci-
troën informou hoje
que, pela primeira
vez, desde que iniciou
a produção de veícu-
los no Brasil, em
2001, não vai sus-
pender as atividades

Fábrica da Peugeot não terá
folga no fim do ano

da sua fábrica de Por-
to Real (RJ) nas últi-
mas semanas de de-
zembro. A empresa
informa que decidiu
adiar as férias coleti-
vas para atender à
grande demanda dos

consumidores.
A empresa destaca

que a medida foi to-
mada mesmo com o
início do terceiro tur-
no na unidade indus-
trial no dia 3 de de-
zembro. Segundo o
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comunicado, a deci-
são de adiar as férias
coletivas do fim de
dezembro não vai
prejudicar os funcio-
nários, que terão fé-
rias em períodos de
janeiro e fevereiro.

A luta continuaA luta continuaA luta continuaA luta continuaA luta continua
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Sindicato e a ComissãoSindicato e a ComissãoSindicato e a ComissãoSindicato e a ComissãoSindicato e a Comissão
inicia processo deinicia processo deinicia processo deinicia processo deinicia processo de
negociação da PLRnegociação da PLRnegociação da PLRnegociação da PLRnegociação da PLR

Em dezembro, o Sin-
dicato, junto com a Co-
missão de Trabalhado-
res, deu início ao pro-
cesso de negociação da
PLR dos trabalhadores
da Benteler.

A empresa apresentou
os indicadores e metas
para apuração da PLR.

Após duas reuniões,

o Sindicato, a Comissão
e a empresa ainda não
chegaram a uma pro-
posta para ser levada à
deliberação dos traba-
lhadores.

Na próxima semana,
a direção estará se reu-
nindo novamente para
dar continuidade às ne-
gociações.

O SINDICATO DOS METALÚRGICOS ESTARÁ EM RECESSO NO
PERÍODO DE 24/12 /2007 A 13 DE JANEIRO DE 2008.

FUNCIONARÁ EM REGIME DE PLANTÃO.


