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O Sindicado dos Meta-
lúrgicos do Sul Fluminen-
se convoca a todos os tra-
balhadores das empresas de
Resende, Porto Real, Qua-
tis e Itatiaia para participar
da assembléia geral que vai

discutir a campanha salarial 2010.
Será no próximo dia 25/1 (segun-

da-feira), às 18h, no sede do sindi-
cato em Resende (Rua Dr. Tavares,
130 – Centro).

Diferente do ano passado, este

Ponta-pé inicial para
a Campanha Salarial

momento é bastante positivo. A eco-
nomia da região vem retomando o
crescimento, inclusive com um consi-
derável número de novas contratações.
E assim, o sindicato começa a se pre-
parar, de forma otimista, para enfren-
tar esta campanha salarial, contando
com a participação (também otimista)
de todos os trabalhadores da região.

Mas para haver vitória é importan-
te que todos compareçam a assem-
bléia. Afinal, trabalhadores unidos, é
sindicato forte!

Sem crise e com bastante otimismo, será dado início às
negociações do acordo coletivo 2010/2011. E o sindicato
convoca os metalúrgicos para discutir a elaboração da

pauta de reivindicações.

Garantindo as conquistas na con-
venção coletiva, os trabalhadores das
pequenas empresas metalúrgicas da
Região Sul Fluminense deverão co-
meçar a receber as duas parcelas da
PLR/2009. Estes pagamentos são para
os trabalhadores das empresas que

PLR das pequenas
empresas será paga a

partir de fevereiro
não apresentaram propostas de indi-
cadores para apuração da PLR.

Só para lembrar, o valor a ser pago
será de R$ 424, divididos em duas
parcelas de R$ 212. A primeira será
paga em fevereiro e a segunda deve-
rá ser paga em março.

Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

A Faetec já está realizando matrícu-
la dos classificados para as vagas do
ensino técnico de nível médio (conco-
mitante e subsequente) e para a espe-
cialização em Enfermagem do Traba-
lho, entre 9h e 20h. Na região, foram
oferecidas 374 vagas, para as cidades
de Volta Redonda, Resende e Três Rios.

Para quem concorreu a uma das
vagas do curso de Especialização em
Enfermagem do Trabalho, será exigido
o diploma e histórico escolar de con-
clusão do ensino médio (cópia da pu-
blicação no Diário Oficial) e do curso
técnico de enfermagem, que são pré-
requisitos de ingresso na modalidade.

Faetec inicia
matrículas
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Já são 350 mil mulhe-
res metalúrgicas ocupan-
do o mercado de trabalho.
De acordo com o levanta-
mento feito pelo Dieese,
as mulheres correspon-
dem a 16,4% da força de
trabalho metalúrgica. A
atuação delas é maior nos
ramos de fabricação de
máquinas, equipamentos,
materiais elétricos, veícu-
los e autopeças.

Nas montadoras, a pre-
sença das mulheres, na
maioria dos casos, é mais
intensa nas fábricas mais

Em 10 anos, mão-de-obra
feminina cresce 96% no

ramo metalúrgico
novas. Na Volkswagen, 3%
do efetivo da fábrica Anchi-
eta, em São Bernardo, é de
mulheres, enquanto na uni-
dade de Taubaté (SP) é de
2% e na fábrica mais mo-
derna do grupo, no Para-
ná, inaugurada em 1999, é
de 4%. Já na fábrica de
motores em São Carlos (SP)
a participação sobe para
9%. Também no Paraná, a
fábrica da Renault, aberta
em 1998, emprega 10% de
mulheres. No chão de fá-
brica da PSA Peugeot/Ci-
troën, instalada em 2001 em

Sindicato
realiza Festa

do Aposentado
No próximo dia 29/01

(6ªfeira), a partir das 16h,
o sindicato estará promo-
vendo uma festa para os
sócios, aposentados e
pensionistas, em come-
moração ao Dia Nacio-Dia Nacio-Dia Nacio-Dia Nacio-Dia Nacio-
nal do Aposentadonal do Aposentadonal do Aposentadonal do Aposentadonal do Aposentado.

Na programação será
realizado o show com o
conjunto The Brothers e a
realização de bingos com
os prêmios: geladeira, TV
LCD 26”, máquina de la-
var e outros. Haverá tam-
bém sorteio de brindes.

Os sócios devem reti-
rar sua cartela em uma das
sedes e subsedes do sin-
dicato. Participem!
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Porto Real (RJ), 8,2% da
força de trabalho é compos-
ta por mulheres.

A presença de mulheres,
antes um grande tabu nas
montadoras, também ganha
força nas fabricantes de ca-
minhões. Na MAN/Volkswa-
gen em Resende (RJ),
13,1% de um quadro de 4,6
mil pessoas são do sexo
feminino. Nas cinco fábricas
da General Motors, 8% do
efetivo é formado por mão
de obra feminina, incluindo
o pessoal administrativo.
(Fonte: Agência Estado)

Novos investimentos na Região
No último dia 14/01, du-

rante  cerimônia realizada no
Palácio Laranjeiras, no Rio,
a MAN Latin America, anun-
ciou oficialmente a abertura
de 700 novos postos de tra-
balho em sua fábrica de
Resende, com a implanta-
ção do 3º turno de trabalho.

Estiveram presentes na
cerimônia, o governador
Sérgio Cabral e o presiden-

te da empresa, Roberto Cor-
tes, que anunciaram o au-
mento da capacidade de pro-
dução da empresa para 72
mil veículos/ano. Além dis-
so, a montadora informou
que irá acelerar o projeto de
produção da nova geração
de caminhões extra-pesados
MAN em uma nova linha de
produção da unidade de
Resende.
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NOVO CONVÊNIO

DESC. ESPECIAIS PARA SÓCIOS


