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Empresas do Sul Fluminense
se destacam na exportação

Segundo dados da
Secretaria do Comércio
Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, empre-
sas do Sul Fluminense vem
ocupando um lugar de
destaque no ranking de
empresas exportadoras do
Estado do Rio.

A Peugeot se mantem  na
quarta posição.  Até julho, a
fábrica de automóveis de
Porto Real tinha exportado
73,16% a mais do que o
mesmo período do ano
anterior. Já a MAN deu um
salto de duas posições no

ranking em agosto, passando
de 21,01% nos sete primeiros
meses para 45,75% nos oito
meses, sobre o mesmo
período do ano passado.

Já a CSN, que estava em
décimo lugar no ranking dos
exportadores em junho e
julho, manteve a posição em
agosto. A empresa acumula
vendas externas de US$
123.602.261, em queda de
51,83% sobre o valor
registrado nos primeiros oito
meses de 2009. A redução
nas exportações, no caso da
siderúrgica, se explica pelo
fato de a empresa estar
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concentrando suas vendas no
mercado interno.

Outras três empresas da
região também aparecem
entre as quarenta maiores
exportadoras do Estado do
Rio: a BR Metals, de Barra
do Piraí, que ocupa a 26ª
posição (mantendo a
colocação registrada no mês
passado), a Siderúrgica
Barra Mansa (SBM), que está
na 27ª posição, avançando
quatro posições em relação
a julho, e a Saint-Gobain,
que está na 39ª posição,
mantendo a colocação do
mês passado.

O Sul Fluminense vem ocupando, cada vez mais, lugar de destaque
no ranking das empresas exportadores do Estado do Rio

Com a renovação de dois
membros na direção exe-cutiva,
que é responsável pela política
e administração da entidade,
a diretoria conta também com
três novos companheiros de
empresas da região das
Agulhas Negras. São eles os
companheiros André, Mirin e
Renato, todos funcionários da
empresa MAN. Vale lembrar
que esta representação é um
fato novo na região, nos
últimos anos.

Neste novo mandato, além
de continuar defendendo os
direitos dos trabalhadores e

Mudança na direção do sindicato
garantindo mais conquistas,
a diretoria já enfrenta dois
novos desafios: criação de
cursos profissionalizantes e de
qualificação (para trabalha-
dores e seus dependentes) e
a compra de uma sede social,
com área de lazer, com
piscina, churrasqueira, entre
outros atrativos, para os
metalúrgicos e suas famílias.

Segundo Renato, que se
mantem presidente da enti-
dade: “Pegamos o sindicato
desmoralizado politicamente
e financeiramente, com o
nome sujo e muitas dívidas.

E, hoje, já conseguimos
recuperar a credibilidade do
metalúrgico como também na
questão financeira. Mas
sabemos que ainda temos
muito a fazer”.

 A direção do sindicato,
eleita em 2006, encerrou, no
último dia 8, a gestão de quatro
anos de cabeça erguida e com
a consciência tranquila que
não mediu esforços para
recuperar a confiança do
trabalhador. E a partir de agora,
parte para um novo mandato
com muita expectativa para
enfrentar os novos desafios.

Renato Soares Ramos
Presidente

É muito comum ouvir-
mos que todos os políticos
são iguais. Muitas pessoas
não conhecem o poder do
voto e o signi-ficado que a
política tem em suas vidas.
Pois é, pen-sando nisso
que resolvi falar brevemente
neste tema.

Faltam em torno de 10
dias para que a gente
decida em quem votar. Em
primeiro lugar temos que
aceitar a idéia de que os
políticos não são todos
iguais. Existem políticos
corruptos e incompetentes,
porém muitos são dedi-
cados e procuram fazer um
bom trabalho no cargo que
exercem. Mas como
identificar um bom político?

Nesta época é difícil
tomar uma decisão, pois os
programas eleitorais
parecem ser todos iguais.
Procure entender os proje-
tos e idéias do candidato
que você pretende votar. Se
ele estiver disputando a
reeleição, veja se nos
mandatos anteriores ele
cumpriu o que prometeu.
O partido político que ele
pertence merece seu voto?

Como vimos, votar
conscientemente dá um
pouco de trabalho, porém
os resultados são positivos.
O voto é uma conquista do
povo e deve ser usado com
critério e responsabilidade.

Vamos votar
consciente
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Reta final para
eleger novos
governantes
Faltando em torno de 10

dias para as eleições 2010,
onde o povo brasileiro vai

escolher seus governantes e
representantes no senado,

legislativo federal e estadual,
o Sindicato dos

Metalúrgicos reforça a
necessidade do voto

consciente. Vamos eleger
candidatos que represente

os interesses dos
trabalhadores do Sul

Fluminense, gerando novos
postos de trabalho.

Os metalúrgicos e sócios do
sind icato terão mais  uma
chance de serem premiados.

A direção do sindicato vai
realizar  o “Natal  do
Metalúrgico”, com sorteio de
um carro OKm, 10 prêmios de

Natal do metalúrgico
Festival de prêmios

para sócios
R$ 1 mil, 1 geladeira duplex,
1 fogão de 5 bocas, 1 máquina
de lavar de 10Kg e 1 TV LCD
32".

O trabalhador interessado
deve associar-se até o dia 31
de outubro para concorrer.

TST decide: ação coletiva não
beneficiará mais trabalhadores

não sindicalizados
O Tribunal Superior do Trabalho

(TST) decidiu que os efeitos de senten-
ça definiti-va em ação coletiva, a partir
de agora, só beneficiarão trabalhadores
sindicalizados.

Esse foi o entendimento do TST
ao julgar um pedido de extensão da
sentença de um empregado que não
era sindicalizado, e que havia entrado
na Justiça com uma ação individual,
querendo ser beneficiado pela
sentença da ação coletiva, onde o
sindica-to era o substituto proces-

sual dos associados.
Essa circunstância, segundo o relator

do pro-cesso, "impede a extensão da
decisão ao trabalhador que não se in-
sere no grupo de empregados indicados
na petição inicial, sob pena de ofensa
à coisa julgada".

É bom que o trabalhador fique
atento a essas decisões que, a partir de
agora, não beneficiarão mais os
trabalhadores que não são sócios do
sindicato.

Fonte: Valor Econômico

Em fevereiro deste ano, a
empresa havia proposto ao
sindicato que o pagamento da PLR
fosse substituído por um plano de
saúde. Esta proposta foi recusada
pelos trabalhadores. A empresa
ficou de apresentar um programa
de PLR, com indicadores e metas

Task Sistemas:
trabalhadores  querem

receber a PLR 2009
e, como isso, até agora não
aconteceu, o sindicato lembra a
empresa que ela está devendo aos
seus trabalhadores.

Em breve, o sindicato estará se
reunindo com os trabalhadores
para que seja encaminhada uma
decisão coletiva sobre o assunto.


