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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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A Volkswagen Ca-
minhões e Ônibus in-
formou projeto de in-
vestimento de R$ 1 bi-
lhão no Brasil entre
2008 e 2012, para
ampliar sua capacida-
de produtiva.

Segundo a empre-
sa, maior fabricante
de caminhões do país,
o objetivo é desenvol-
ver novos produtos,
como motores e mo-
delos, e tecnologias

Volks anuncia investimento de R$ 1 bilhão
que otimizem o consu-
mo de combustível e
preservem o ambiente.

O presidente da
empresa informou que
os recursos serão total-
mente aplicados no
Brasil. E que também
estão previstos recur-
sos para o aumento da
capacidade produtiva
na fábrica de Resende.

A Volkswagen en-
cerrará 2007 com o re-
corde de aproximada-

mente 50 mil unidades
produzidas. Dos 29
modelos de caminhões
que possui, três deles
(Constellation, Worker e
Delivery) foram criados
no Centro Mundial de
Desenvolvimento da
marca em Resende.

Para se fazer um in-
vestimento desta pro-
porção alguns pontos
são analisados, e um
deles, com certeza, é a
postura do Sindicato.
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A atuação do Sindi-
cato tem sido de mui-
ta responsabilidade e
transparência, tanto
com a empresa, como
também com os traba-
lhadores. E isto tem re-
sultado em  grandes in-
vestimentos na Região
e, ao mesmo tempo,
além da geração de
emprego, também a
garantia dos direitos
dos trabalhadores me-
talúrgicos.
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O SINDICATO DOS METALÚRGICOS ESTARÁ EM RECESSO NO PERÍODO DE 24/12 /
2007 A 13 DE JANEIRO DE 2008. FUNCIONARÁ EM REGIME DE PLANTÃO.
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Este ano, o Sindica-
to conseguiu garantir
para os trabalhadores
das terceiras os mes-
mos direitos dos tra-
balhadores do Con-
sórcio Modular.

Entre eles, pode-
mos citar a bonifica-
ção das horas-extras;

o pagamento do abo-
no de fim de ano; e o
pagamento antecipa-
do do abono da jor-
nada de trabalho até
2009.

E todos sabem que,
antes, esses trabalha-
dores nem chegavam
a participar dos acor-

do feitos pela direção
anterior.

No próximo ano,a
direção deste sindica-
to pretende avançar
ainda mais, na busca
da igualdade entre os
trabalhadores da fá-
brica de caminhões e
ônibus.

Folga deFolga deFolga deFolga deFolga de
final definal definal definal definal de
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A produção pro-
gramada para os
dias 22 e 26/12
foi suspensa.
Com isso, os tra-
balhadores  esta-
rão aumentando
suas folgas de
fim de ano.


