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O Departamento Inter-
sindical de Assessoria Par-
lamentar (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 repre-
sentação.

A avaliação inicial é que
houve uma redução no núme-
ro de representantes dos tra-
balhadores 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 previ-
denciário 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 socie-
dade devem se unir e se orga-
nizar para garantir a defesa de
nossos direitos, buscando
ainda ampliar nossas lutas. Só
unidos seremos fortes.

Os velhos e
os novos
desafios

A direção do sindicato
promoverá um grande bin-
go em comemoração ao
Natal, é O NATAL META-
LÚRGICO.

Será no domingo, dia 12
de dezembro, na praça Jua-
rez Antunes, Vila Santa Ce-
cília, a partir de 9h.

Os sócios do sindicato
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”.

É só levar um brinque-
do e pegar a sua cartela a
partir do dia 3 de novem-
bro, nas sedes e subsedes
do sindicato.

Os metalúrgicos que não
são sindicalizados poderão  fi-
liar-se até o dia 31 de outu-
bro para concorrer. Participe!

Sindicalizado concorrerá
a vários prêmios no
Natal Metalúrgico

PARTICIPE

A direção do sindicato
esteve reunida com a Peu-
geot, que nos informou a
necessidade da antecipação
das férias coletivas dos tra-
balhadores, que se iniciará
no dia 20 de dezembro ao
dia 16 de janeiro de 2011.

Antecipação de férias
na Peugeot

Por isso, com a deman-
da da produção, haverá a
necessidade dos compa-
nheiros trabalharem nos fe-
riados do dia 2 e 15 de
novembro. A fábrica tam-
bém funcionará no feriado
do dia 20 de novembro,

sábado, somente para os
que trabalham neste dia.

Lembrando que essas
horas serão pagas com a
bonificação de 100%, con-
forme a CLT, e que a jorna-
da nesses feriados não é
compensação.
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