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1.400 postos de trabalho nas
montadoras da região

A economia do país está mos-
trando a sua força e se recuperna-
do rapidamente da crise. E as boas
notícias já começaram a chegar com

BOA NOTÍCIA

a abertura de
1.400 postos de
trabalhadores nas
montadoras Peu-
geot e MAN, anti-
ga Volks.

A direção do
sindicato acompa-
nhou o anúncio
feito pela MAN,
nesta quinta-feira
(14), em cerimô-
nia no Palácio das

Laranjeiras, da contratação de 700
trabalhadores para a implantação
do terceiro turno na fábrica de Re-
sende. A empresa está investindo

para aumentar a capacidade de pro-
dução para 72 mil veículos por ano.

No mesmo dia, a Peugeot também
divulgou a abertura de 700 postos de
trabalho. O objetivo da empresa é am-
pliar sua produção de 105 mil veícu-
los/ano para até 170 mil. Além disso,
a Peugeot irá produzir dois novos mo-
delos na fábrica de Porto Real.

A direção do sindicato está acom-
panhando a recuperação das empre-
sas da região e acredita que esse ano
será melhor para os metalúrgicos,
mesmo com alguns maus empresári-
os que insistem em deixar de lado a
responsabilidade social empresarial.

Adiantamento de PLRE
no valor de R$ 200,00
não será descontado
dos trabalhadores da

Saint Gobain
Essa é uma boa notícia para os tra-

balhadores da Saint Gobain.
Atendendo a solicitação do sindi-

cato, a empresa não descontará o va-
lor de R$ 200,00 referente a antecipa-
ção de PLRE que foi pago na época
do acordo coletivo.

Com isso, os trabalhadores da em-
presa receberão o valor integral da PLRE.

Conquistas como esta só são pos-
síveis devido a união dos trabalhado-
res e ao trabalho comprometido da
direção do sindicato.

SBM
Os trabalhadores estão reclaman-

do que, há mais de um mês, seus
uniformes estão desgastados e alguns
até rasgados. Ao encaminhar a solici-
tação de novos uniformes a um líder,
os trabalhadores tiveram que agüentar

Uniformes desgastados na Koch I
as especulações e a má vontade para
fazer a requisição.

Encaminharemos a reclamação à di-
reção da empresa, pois os trabalhadores
não podem continuar trabalhando com
uniformes esfarrapados.

Excesso de horas extras
Recebemos reclamações dos traba-

lhadores do excesso de horas extras.
Alguns estão trabalhando sem perspec-
tiva de férias, que foram canceladas.
Essa reclamação já foi encaminhada à
direção da empresa, que se compro-

meteu em solucionar. E o sindicato tem
informação de que a Votorantim está
contratando para atender a produção e
solucionar o problema.

Esperamos que seja resolvido o
mais rápido possível.

O prefeito de Resende, José Rechuan, o presidente da MAN,
Roberto Cortes, o governador Sérgio Cabral e o presidente do
sindicato, Renato Soares no anúncio da implantação do tercei-
ro turno na MAN.
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UNIFOAUNIFOAUNIFOAUNIFOAUNIFOA
Descontos especiais para sócios do sindicato

e seus dependentes.
Telefone(s): 3344 8414 - 3338 2764
Acesse o site e confira os cursos e os dias do

vestibular: www.unifoa.edu.br
Veja tabela de descontos de alguns cursos: Enge-

nharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia da Pro-
dução ou Engenharia Mecânica - 15%.

UBMUBMUBMUBMUBM
Telefones: 0800 725 0222 ou (24) 33250222
www.ubm.br
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Cursos Técnicos e de Graduação
Telefones: 3348-1338/ 3348-1594
www.colegioict.com.br

RADEANE  - INSTITUTO EDUCACIONALRADEANE  - INSTITUTO EDUCACIONALRADEANE  - INSTITUTO EDUCACIONALRADEANE  - INSTITUTO EDUCACIONALRADEANE  - INSTITUTO EDUCACIONAL
Telefones: 3346-0748 / fax: 3350-4335
www.radeane.com.br

UGB - CENTRO UNIVERSITÁRIOUGB - CENTRO UNIVERSITÁRIOUGB - CENTRO UNIVERSITÁRIOUGB - CENTRO UNIVERSITÁRIOUGB - CENTRO UNIVERSITÁRIO
GERALDO DI BIASEGERALDO DI BIASEGERALDO DI BIASEGERALDO DI BIASEGERALDO DI BIASE

Telefones: 3347-4530 / 3347-4100
www.ugb.edu.br

A direção do sindicato
obteve uma vitória signi-
ficativa para os ex-traba-
lhadores da MBM. A Jus-
tiça do Trabalho determi-

Justiça determina o pagamento de PLR
de ex-trabalhador da MBM

nou que a empresa efe-
tue o pagamento da mul-
ta da PLR para um ex-tra-
balhador que não recebeu
o seu direito.

A decisão abre um pre-
cedente e a direção do sin-
dicato convoca aqueles
que trabalharam entre
2008 e 2009 para que pos-

Fundição não-ferrosos
resiste ao diálogo com

o sindicato
Recebemos reclama-

ções de diversas irregula-
ridades como atraso no
pagamento e horas extras
fora do cartão. A direção
do sindicato procurou a
empresa para tentar resol-
ver, por meio do diálogo,
todas as irregularidades,
mas, infelizmente, Fundi-
ção se recusou a negoci-
ar com o sindicato, de-

VVVVVolta às aulas comolta às aulas comolta às aulas comolta às aulas comolta às aulas com
descontos nas mensalidadesdescontos nas mensalidadesdescontos nas mensalidadesdescontos nas mensalidadesdescontos nas mensalidades

monstrando uma postura
arrogante.

Com isso, o sindicato
tomará medidas para que os
trabalhadores não sejam
prejudicados com esses pro-
blemas e entrará em conta-
to com a Gerência Regional
do Trabalho e Emprego.

Lembramos que o diálo-
go continua sendo o melhor
caminho.

PPPPPericulosidadeericulosidadeericulosidadeericulosidadeericulosidade
dos eletricistasdos eletricistasdos eletricistasdos eletricistasdos eletricistas
da Comau/SBMda Comau/SBMda Comau/SBMda Comau/SBMda Comau/SBM

Parece que chegou ao
fim a novela da periculosi-
dade dos eletricistas da
Comau/SBM.

A empresa deveria efe-
tuar o pagamento no mês
passado, mas teve proble-
mas operacionais e não
conseguiu cumprir com o
combinado.

sam ter seu direito garan-
tido. É só procurar o de-
partamento jurídico na sede
do sindicato, em Barra
Mansa.

Esse mês, a Comau/
SBM garantiu que fará o pa-
gamento, juntamente com o
do mês de dezembro.

O sindicato continuará
lutando pelos direitos dos
trabalhadores e acompa-
nhará essa história até o
seu desfecho, o pagamen-
to da periculosidade.


