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A economia do país volta a cres-
cer e os economistas já apresentam
previsões otimistas para os próximos
anos. Um exemplo é o fato do país
fazer parte do BRIC, iniciais de Bra-
sil, Rússia, Índia e China, que refe-
re-se aos países que apresentarão as
maiores taxas de crescimento eco-
nômico nos próximos anos.

Além disso, nosso país está cota-

Terceiro turno na Peugeot
do para, em poucos anos, represen-
tar a quinta economia do mundo.

E o quadro tende a ser cada vez
mais otimista com a realização da
Copa em 2014 e as Olimpíadas em
2016, que trará investimentos pesa-
dos e acelerará o desenvolvimento
econômico. Temos também o Pré-
sal e somos um dos maiores produ-
tores de petróleo do mundo.

Os trabalhadores da Peugeot re-
ceberam um adiantamento de PLR
no acordo coletivo e a quitação será
no dia 30 de março. Mesmo estan-
do próximo da data, a empresa ain-
da não apresentou o fechamento
junto com a apuração da metas e
critérios.
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Todos esses fatores, juntos, im-
pulsionam a economia do país, do
Rio de Janeiro e traz investimentos
para o Pólo Metal-Mecânico, aqui na
região.

Com esse cenário, a Peugeot
anunciou a implantação do terceiro
turno, estimulando ainda mais o cres-
cimento de nossa região, no dia 18
de fevereiro.

Sindicato reivindica
fechamento para a
quitação da PLR

Produção no novo turno se iniciará no dia 18

Essa semana a direção do sindi-
cato se reuniu com a empresa para
reivindicar a apresentação dos resul-
tados, bem como o valor final da
PLR dos trabalhadores.

A Peugeot pediu um prazo, mas
tentará adiantar a apresentação des-
ses dados ao sindicato.

Campanha
Salarial 2010
Sindicato realizará

pesquisa para
a pauta de

reivindicações
Chegou a hora da mobilização

para mais uma campanha salarial.
Após o carnaval, período que

os trabalhadores da Peugeot irão
compensar, iniciaremos às pesqui-
sas para elaboração da pauta de
reivindicações.

É muito importante que os tra-
balhadores estejam atentos e par-
ticipem efetivamente das ações da
campanha salarial, pois fortalecen-
do o sindicato nas negociações
poderemos conquistar um reajus-
te e benefícios que atendam os
anseios da categoria.

Estamos de olho!
Hora extra sem aviso prévio

Recebemos uma denúncia que a empresa não está cumprindo com o
combinado com o sindicato e continua convocando os trabalhadores para
hora extra sem aviso prévio.

O sindicato entrou em contato com a empresa que informou que em
serviços de emergência não há como prever a necessidade de hora extra,
mas que nos serviços programados a hora extra sem aviso prévio não
ocorrerá, conforme tratado com o sindicato.
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NOVO CONVÊNIO

Compensação do carnaval
A empresa entrou em contato com o sindicato para informar o calendário de com-

pensação para o carnaval. Os trabalhadores terão suas atividades normais no sábado,
dia 13, e só retornarão no dia 18 de fevereiro.

Há algum tempo o sin-
dicato reivindica com os
deputados uma mudança
na lei 10.101, da PLR, por
entender que do jeito que
está, a lei beneficia os pa-
trões.

E o governo anunciou
que stá em estudo um pro-
jeto de lei que sugere al-

Projeto de Lei sugere
mudanças na PLR

Empresas teriam que distribuir 5% do lucro líquido com os trabalhadores
gumas mudanças na legis-
lação trabalhista. Entre as
propostas, a polêmica que
obriga as empresas a dis-
tribuir entre os funcionári-
os o lucro líquido de 5%
para médias e grandes em-
presas.

Alguns empresários e
setores da imprensa estão

questionando esse projeto
alegando que, se aprovado,
significará mais desempre-
go já que já são obrigados
a pagar de impostos valo-
res que correspondem a
102% do salário do funci-
onário. E que na prática a
nova lei criaria mais um
encargo.

O sindicato defende
este projeto já que be-
neficiará o trabalhador.
E está buscando discu-
tir com outros sindica-
tos e alguns parlamen-
tares para reivindicar a
mudança na l e i ,  que
hoje só favorece aos pa-
trões.

Conforme a lei 11.770,
de 9 de setembro de
2008, as empresas que
se cadastrarem e prorro-
garem a licença materni-
dade de suas funcionári-
as de 4 para 6 meses
poderão abater os dois
meses de extensão no
Imposto de Renda. A ade-
são pode ser feita pelo
site da Receita Federal.

As trabalhadoras das

Licença-maternidade
de 6 meses

empresas que aderirem te-
rão o direito de requerer a
ampliação da licença até 30
dias após o parto. Durante
a prorrogação da licença,
a trabalhadora terá direito
ao salário integral, mas não
poderá exercer atividade re-
munerada e o bebê não po-
derá ficar em creches.

Segundo o presidente
Renato Soares, a extensão
da licença fará com que as

Empresas já podem aderir ao Programa Empresa Cidadã para
ampliar o prazo da licença para as trabalhadoras

mãe tenham mais tempo
de se organizar e voltar ao
trabalho mais tranqüilas.
"Os benefícios começam
na organização da rotina
das mães para a volta ao
trabalho, mas o principal
será um aumento no tem-
po da amamentação, que
reduz as chances do bebê
contrair pneumonia, ane-
mia e outras doenças" dis-
se Renato.

Férias
coletivas

no
sindicato

A direção do Sin-
dicato comunica aos
seus associados que
no período de 12 a
21 de fevereiro es-
taremos de férias
coletivas, voltando
nossas atividades
normais a partir dia
22 de fevereiro.


