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No Natal do Metalúrgico, você pode
sair de carro novo! Os trabalhadores
também concorrem a poupanças no
valor de R$ 5 mil, R$ 7 mil, R$ 10 mil
e R$ 15 mil.

Participe! Filiação até o dia 10
de dezembro, às 18h, na sede da
Gustavo Lira.

Cartelas disponíveis na sede do
Sindicato!

Natal do Metalúrgico
É neste domingo, dia 11, a partir das 8h, na Praça Juarez Antunes

O Festival de prêmios dará um

Honda CR-V completo
no valor de R$ 85 mil

Foto meramente ilustrativa



Convites: R$20,00 / Área VIP (compra na hora) R$20,00
(R$ 10,00 para sócios do Sindicato com comprovante).

Sem vale-transporte na Siemens
Os trabalhadores da Siemens estão reclamando que não

rcebem vale-transporte há cerca de dois meses. Os vales de
novembro não foram entregues, e, quando é depositado o valor,
vem descontando novamente no contracheque.

Aliás, o contracheque também tem sido entregue com atraso.

Cesta e ticket de Natal da Sankyu
No dia 12 de dezembro, a Sankyu entregará os tickets para

retirada da cesta de Natal e também do valor de R$ 65 que será
pago aos trabalhadores pelo fim do ano.

O crédito do ticket será liberado no dia 19. Já as cestas serão
entregues nos dias 16, 17 e 18. Fique atento!

Acidente na GEE
O trabalhador Gonçalino Moreira Santos Júnior sofreu

um acidente às 21h45, do dia 6, na GEE rolo 192.
Gonçalino foi verificar o ruído no contador de metragem e
teve parte de sua orelha cortada. O trabalhador foi
encaminhado com urgência para o hospital, onde foi feita
cirurgia para recompor a orelha. Gonçalino se recupera
bem e teve alta do hospital ontem, dia 7.

Estamos acompanhando o caso de mais esse acidente,
que poderia ter sido fatal.

PLR da Sankyu
Em reunião entre a empresa e o Sindicato, pedimos que a

Sankyu viabilizasse o pagamento da PLR, que seria feito em
fevereiro, para janeiro. A empresa atendeu ao pedido e o
pagamento será feito no dia 02 de janeiro de 2012, no valor
de R$ 950, referente ao  cumprimento de 100% das metas.

Essa é mais uma vitória dos trabalhadores e do Sindicato!

No terceiro trimestre de 2011, o Brasil não cresceu nada
em relação ao mesmo período do ano passado. Pela primeira
vez desde o auge do impacto da crise financeira mundial,
na virada de 2008 para 2009, houve retração em todos os
componentes do consumo interno: famílias, governo e
investimento. O consumo das famílias recuou 0,1%, os
investimentos, 0,2% e os gastos do governo, 0,7%. A
combinação desses números desfavoráveis torna bem mais
difícil chegar a um crescimento de 3,5% em 2012 e improvável
a possibilidade de uma expansão superior a 4%, como
desejado pelo governo.

Queda geral da demanda surpreende


