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Informativo do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense

Os velhos e
os novos
desafios
O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) apresentou
um primeiro balanço da nova
câmara de deputados. Como
era esperado, PT e PMDB
aumentaram suas bancadas,
assim como os partidos da
base aliada como PC do B,
PSB e PDT. Já o PSDB e o
DEM diminuíram sua representação.
A avaliação inicial é que
houve uma redução no número de representantes dos trabalhadores e um aumento de
10% de empresários eleitos.
E, infelizmente, para nós
metalúrgicos, apenas quatro
ou cinco deles são da nossa
categoria.
Já dá para ver que, com
este novo congresso, nossa
vida não será nada fácil.
Existem inúmeros projetos
que tramitam na câmara e no
senado e, dependendo de
como for aprovado, pode
melhorar ou piorar e muito a
vida do trabalhador. Entre eles,
o famigerado fator previdenciário e a redução da
jornada de trabalho. Ambos
estão em fase de votação.
Independentemente de
como se comportará nossos
representantes, temos que
nos fortalecer. Sindicatos,
centrais sindicais e todos os
setores avançados da sociedade devem se unir e se organizar para garantir a defesa de
nossos direitos, buscando
ainda ampliar nossas lutas. Só
unidos seremos fortes.
R en at o
Soares
Presidente
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Presidente da MAN é
escolhido Personalidade
de Vendas 2010
A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil em São Paulo, a ADVB-SP, concedeu
o prêmio de Personalidade de Vendas 2010 ao presidente da MAN Latin America, Roberto Cortes, pelo
seu desempenho na utilização de ferramentas de
marketing de vendas, res-

peitando os princípios éticos e técnicos.
"Estou honrado em receber essa premiação representando a MAN Latin America, seus colaboradores e
sua rede de concessionários e importadores. Nesse
momento, também me considero o representante de
milhares de frotistas e

transportadores autônomos
que preferem os caminhões
e ônibus fabricados e comercializados por nossa
empresa. É um momento
histórico para todos nós",
diz Roberto Cortes.
Cortes é o primeiro dirigente de uma montadora de
veículos comerciais a receber o prêmio da ADVB SP.

Trabalhador sindicalizado concorrerá
a vários prêmios no Natal Metalúrgico
A direção do sindicato
promoverá um grande bingo em comemoração ao Natal, é o Natal Metalúrgico.
Será no domingo, dia 12
de dezembro, na praça Juarez Antunes, Vila Santa
Cecília, a partir de 9h.
Os sócios do sindicato
terão direito a uma cartela
e concorrerão a um carro
zero KM, dez prêmios de
R$ 1 mil, uma geladeira
duplex, um fogão de 5 bocas, uma máquina de lavar
e uma TV LCD de 32”.
Os metalúrgicos que não
são sindicalizados poderão
filiar-se até o dia 31 de outubro.
As cartelas serão entregues a partir do dia 1° de
novembro, nas sedes e
subsedes do sindicato, e o
sócio deverar levar um
brinquedo. Participe!

Mudança no horário dos
trabalhadores do terceiro turno
O tempo está passando
e o sindicato não recebeu,
até o momento, proposta
de alteração no horário dos
trabalhadores do terceiro
turno.
Os trabalhadores reivin-

dicaram e a direção do sindicato encaminhou à empresa, assim como noticiamos em nosso boletim, e
estamos aguardando que a
MAN reveja este horário,
que vem prejudicando a

Multinacionais da
região contratam
transporte ilegal
para seus
trabalhadores
No mês de setembro, a
equipe de reportagem de
um jornal da região divulgou uma denúncia muito
grave, a de que empresas
da região, inclusive multinacionais, estão contratando empresas em situação
irregular e sem alvará para
o transporte dos trabalhadores. Ou seja, o trabalhador pode ficar na pista a
qualquer momento.
A matéria denuncia,
ainda, que as empresas
têm conhecimento dessa
ilegalidade e nada fazem,
já que não cobram a documentação necessária,

que deve ser emitida pelo
Departamento Estadual de
Transportes Rodoviários
do Estado do Rio de Janeiro (DETRO-RJ).
O transporte ilegal ainda
coloca em risco a vida dos
trabalhadores, pois como
não há fiscalização, não há
manutenção e os cuidados
essenciais para que a vida
dos passageiros seja preservada. Os trabalhadores devem denunciar qualquer situação irregular no transporte, só assim, o sindicato poderá cobrar mais atenção na
contratação e manutenção
das empresas.

Acesse o site do sindicato e
conheça os nossos convênios

www.sindmetalsf.org.br

vida social dos companheiros.
O sindicato não ficará
esperando a boa vontade
dos responsáveis, que até
o momento tem demonstrado certo descaso com a

situação dos companheiros. E, com isso, nosso
próximo passo será reunir
os trabalhadores do terceiro turno para discutir outras ações, que possam
sensibilizar a empresa.

ABONO DE R$ 600,00

Atenção empresas que ainda
não se pronunciaram
Algu m a s e m p r es a s
ainda não confirmaram o
pagamento do abono no
valor de R$ 600,00 aos
seus trabalhadores, que
deverá ser pago até o dia
15 de dezembro.
O tempo está passando e o sindicato irá co-

brar de cada empresa uma
posição, já que os trabalhadores estão ansiosos e
na expectativa para receberem, além da bonificação, o reconhecimento
das empresas por seus
desempenho e compromisso.

“Basta de violência,
exigimos justiça”
O Sindicato dos Metalúrgicos estará realizando
no próximo dia 22 (sextafeira), uma manifestação
sobre o caso da trabalhadora Maria Aparecida Roseli Miranda que, há 2
anos, foi encontrada morta em uma lixeira na empresa Siderúrgica de Barra Mansa, onde trabalhava. A manifestação será a
partir das 9h, na Praça da
Matriz, em Barra Mansa.
O presidente Renato,
que vem acompanhando as
investigações, e convida a
todos os metalúrgicos e
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seus familiares a participar
da manifestação. Assim ele
pretende chamar a atenção
das autoridades para que
medidas sejam tomadas
para solucionar o caso e o
culpado seja finalmente
punido.
“A família desta moça
sofre não só pela perda,
sofre também pela impunidade e o sentimento de
vazio sem ter uma explicação para este crime bárbaro que tirou deles a filha,
a amiga e a mãe de Lucas,
seu filho de 3 anos”, afirma Renato, presidente.
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