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Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

Essas são algumas das reivindicações que o sindicato acredita que são fundamentais
para a pauta da campanha salarial 2010/2011. Trabalhador, marque as principais:

Sugestão dos trabalhadores:

corte e deposite na urna ou devolva na sede do sindicato

A direção do sindicato pede aos trabalhadores que não se sintam contemplados com as propos-
tas acima, sugiram novas reivindicações.

1 -Reajuste salarial (Ganho real + INPC Pleno)

2 -PPR e revisão de todos os critérios

3 - Piso Salarial Profissional

4 - Plano de Cargos e salários; Com sistema de progressão anual que contempla todos os
empregados

5 - Primarização: Fim da terceirização de mão de obra

6 - Melhorar a qualidade do lanche

7 - Multa por descumprimento de cláusula do acordo

8- Melhoria no auxílio creche

Rumo a campanha
salarial vitoriosa

CAMPANHA SALARIAL  2010  - PEUGEOT

Após o pleito que reelegeu Renato Soares, confirman-
do a vontade dos trabalhadores de continuar o projeto
iniciado em 2006, a diretoria já está pondo a mão na
massa, e iniciando a campanha salarial 2010.

Esta campanha salarial já está trazendo novidades. Al-
gumas delas serão itens específicos que trarão questões
referentes às trabalhadoras metalúrgicas. Isso traduz um
olhar especial para as mulheres, uma conquista da Se-
cretaria da Mulher,que nos próximos meses estará com-
pletando dois anos de existência.

E, na intenção de consultar os trabalhadores, o sindi-

cato pede a todos que apresentem sugestões para a ela-
boração da pauta de reivindicações, que será levada a
apreciação dos trabalhadores e depois à mesa de negoci-
ação com a empresa.

A participação de todos é muito importante para forta-
lecer o sindicato e garantir conquistas. Não fique só assi-
tindo, faça a pesquisa abaixo e participe!

Depois de respondê-las favor devolver ainda hoje na
urna que será disponibilizada na saída da empresa ou
poderão encaminhar as reivindicações para o email
edmil1000@yahoo.com.bredmil1000@yahoo.com.bredmil1000@yahoo.com.bredmil1000@yahoo.com.bredmil1000@yahoo.com.br.....



Diretor da Comunicação: Carlos Pinho
Jornalista responsável:

Beth Rezende (MTb 25965/RJ) e Thais Soares

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense.
Rua Dr. Tavares, 130, Centro, Resende
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ELEIÇÃO SINDICAL

Direção do sindicato para o
mandato de 2010 a 2014 é eleita

com 95,04% dos votos
Renato e membros da diretoria agradecem a confiança que o trabalhador

depositou em sua gestão e confirmou através do seu voto

Jarbas Aurelio Guilherme /  Roberto Carlos Coutinho /
Silvio Romero de Freitas / José Augusto Guilherme /
Luiz Andre Faria Machado / Alexandre Costa Azeredo /
Glicerio Leão de Souza / José Carlos Ferreira

Veja os nomes dos diretores eleitos

Presidente:
:: Renato Soares Ramos
Vice presidente:
:: Silvio José Campos
Secretário de Finanças e Administração:
:: Edmilson José Alvarenga
 Secretário de Assuntos Jurídicos:
:: José Eli Mendes da Silva
 Secretário de Formação, Comunicação e Assuntos Sócio-
econômicos:
:: Bartolomeu Citeli da Silva
 Secretário de Saúde Ocupacional, Segurança do Traba-
lho e Assuntos Previdenciários:
:: Laércio de Andrade Oliveira
 Secretário de Organização por Local de Trabalho:
:: Almir Paulino de Oliveira

Rui de Souza Freitas / José Carlos Puziol / Luiz Henrique
do Carmo

João Carlos Longo / Jeremias Casemiro

Suplentes: Edgard Mehl / Roberto Dutra de Oliveira /
Raimundo Nonato de Freitas / Luiz Mendes da Silva /
Theodoro Bento da Silva / Ilson da Silva Coelho / José
das Graças Lima / Arthur Gomes de Lima

Conselho de Base EfetivosDiretoria Administrativa

Conselho de Delegados Efetivos

Conselho Fiscal Efetivos

Suplentes: Jose Pedro Inacio Neto /
Lúcio Antônio Ferreira de Carvalho

Suplentes: Renato Brito do Carmo /
Ronaldo Riguete / Cesar Elias Avelino

Suplentes
André Kondylopoulos / Jovelino José Juffo / Antônio
Carlos Medeiros / Carlos Pinho da Silva / Orlando Zam-
boti Neto / Maurício Abraão Guimarães / João Ricardo
Alves Bastos

Na eleição, realizada nos dias 16 e 17 de março, o presidente Renato é reeleito e renova alguns quadros da
diretoria. E a diretoria com gestão de 2010 a 2014 terá cinco diretores da base de Resende e Porto Real.

E para os que continuaram à frente do sindicato, esta eleição significou a aprovação do trabalho que foi desenvol-
vido até agora. É claro que ainda existem vários desafios a serem enfrentados, mas que, com certeza, deverão ser
encarados com mais confiança, segurança e compromisso com a classe trabalhadora.

Hoje, felizmente a estrutura do sindicato é outra e pode-se dizer que está pronta para concretizar novos projetos.
Trazer para os municípios da base formação e qualificação para a categoria.

No decorrer desses próximos quatro anos, o desejo é ganhar mais amadurecimento que possa refletir resultados
positivos, ajudando e contribuindo para a vida dos trabalhadores. Sempre procurando abrir novas frentes de emprego
e mais remuneração para a categoria.


