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Com a experiência, vimos que
para se ter sucesso é preciso estar
fortalecido, e é justamente isso que
o Sindicato está tentando buscar
junto aos trabalhadores. Quando
pedimos que todos se filiem ao
Sindicato, é porque, ao sentarmos
a uma mesa de negociação tendo
a maioria de associados, com
certeza teremos mais poder na
negociação, com o respaldo dos
trabalhadores. Quando apenas
uma minoria é associada, isso não

acontece e dificulta a luta do sindicato
por melhores condições para os
trabalhadores.

Para se ter uma ideia de como o
nosso Sindicato precisa se fortalecer,
veja a atual situação de associados
na Votorantim, por exemplo. Na
fábrica de Resende, são mais de
1700 funcionários, e somente 32 são
associados. Na fábrica de Barra
Mansa, são mais de 3200 funcioná-
rios e somente 300 associados. É por
este motivo que estamos inserindo

uma taxa assistencial para os não
associados nesses acordos.

Precisamos estar juntos e os
trabalhadores podem e devem
confiar em seus representantes.
Entendemos que no passado havia
uma diretoria que não se
preocupava com os direitos do
trabalhador, somente com seu
enriquecimento, tanto que hoje
responde na justiça por
enriquecimento ilícito. E foi a atual
diretoria que denunciou.

Companheiros, vamos fazer uma grande campanha de filiação ao Sindicato.
Juntos somos mais fortes!

Por que se filiar?

Festival de futebol na MAN
Domingo, dia 20 de novembro, é dia de futebol e churrascom na MAN! À partir das 9h, na

área de lazer da empresa, acontecerá  o Festival de Futebol dos trabalhadores do Consórcio
Modular, de Resende, seguido de um churrasco para confraternização dos atletas.

Os times já estão montados, conheça a tabela:
Jogo 1: Sindicato X Amigos da Pelada
Jogo 2: Turma do Châssis X Arranca Solda
Jogo 3: Biqueira de Aço X Bonde da Paz
Jogo 4: Empilhando Gol X Sucata de Ouro

Estão Dizendo Por aí...
Além dos boatos sobre férias coletivas, abono e demissões, agora surgiu o mais novo boato:

“a TV de 32” ”. O que o Sindicato pode dizer é que estamos aguardando uma posição oficial
da MAN sobre os assuntos que estão correndo dentro da fábrica. Quanto ao abono, às férias
coletivas e ao contrato dos trabalhadores do terceiro turno, o Sindicato já reivindicou da empresa
que o abono seja pago, o contrato seja prorrogado e que se crie alternativas para que não haja
demissões em massa durante o período de baixa produção e/ou de adaptação do novo motor
ao mercado. As férias coletivas serão programadas para os três primeiros meses de 2012.
Quanto aos demais boatos, estamos também na expectativa de novas e boas surpresas em
comemoração aos 15 anos da Planta de Resende.



Na próxima semana estaremos distribuindo as cartelas na portaria a MAN, leve
o seu contracheque do mês de outubro para comprovar sua filiação. Quem
ainda não é associado pode se filiar na hora!

Você que é sócio,
conheça os

nossos convênios
no site:

www.sindmetalsf.org.br

Feijoada Sem Fronteiras
Dia 27 de Novembro, de 12h às 18h
Local:  Parque de Exposições
Francisco Fortes Filho, em Resende
Valor: R$ 15 por pessoa

Compre um convite e GANHE ua linda
camisa personalizada pelas empresas
MAN Latin America, Royal Center Manejo,
Figliotti Transportadora.

Mosca dando Sopa
Os trabalhadores estão com diversas

reclamações sobre o refeitório, que não param
de crescer, principalmente nos finais de
semana e feriados. A última foi sobre a
quantidade de mosquitos no local, além de
reclamarem da qualidade na alimentação.

Racing
Como uma empresa com tantos empregados,

Assédio Moral (novamente)
O Sindicato continua a receber denúncias

sobre destrato de funcionários por parte de
coordenadores. Estamos investigando as
denúncias e vamos levar para a justiça assim
que confirmados os casos. Estamos de olho!

como tem a Racing hoje dentro da MAN, ainda
não montou uma estrutura de organização para
atendimento de seus funcionários na distribuição
de uniformes e outras coisas?

O Sindicato dos Metalúrgicos de
São Paulo, ligado á Força Sindical,
conquistou na campanha salarial
de 2011, finalizada este mês, um
reajuste de até 12,11%. Esse
percentual leva em conta o aumento
garantido aos pisos, que terão
reajuste correspondente à inflação
dos últimos 12 meses medida pelo
INPC (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor) de 6,66%, mais
aumento real entre 3,13% e 5,11%.
A categoria também receberá
abonos salariais, que serão pagos
entre dezembro e fevereiro. Os
benefícios serão recebidos por cerca
de 800 mil trabalhadores de SP,
filiados à Força Sindical e à
Federação dos Metalúrgicos.

Metalúrgicos de São Paulo
garantem reajuste de até
12,11%, além de abono


