
1

Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense
Volta Redonda, 20/06/2008 - Edição nº 283

Acordo do turno da CSN

Os trabalhadores das empresas
Magnesita e Emac estão convocados

para votar sobre as propostas do acordo
salarial 2008, apresentadas ao sindicato.
Veja abaixo a proposta de cada empresa,

o horário e o local da votação.

MAGNESITMAGNESITMAGNESITMAGNESITMAGNESITAAAAA
Proposta:
- Reajuste salarial de 8,02%.
- Cartão alimentação de R$ 60,00 (com a parti-
cipação de 5% do funcionário).
- Mudança no plano de saúde com inclusão do
plano odontológico.
- PLR – valor mínimo de R$ 600,00, podendo
chegar a dois salários nominais, conforme crité-
rios e metas.
Horário da votação: 7h às 14h
Local:na Aciaria, próximo ao reparo de panelas

EMACEMACEMACEMACEMACProposta:
Reajuste salarial de 8,33%
Horário da votação: 7h às 14h
Local: Oficina da Emac

CAMPCAMPCAMPCAMPCAMPANHA SALARIAL 2008ANHA SALARIAL 2008ANHA SALARIAL 2008ANHA SALARIAL 2008ANHA SALARIAL 2008
Hoje tem votação para

os trabalhadores
da Magnesita e Emac

O sindicato informa que a prorrogação do vencimento do acordo do turno,
concedido à CSN, por trinta dias, mantém temporariamente as mesmas

condições de pagamento aos trabalhadores do turno. E que, assim que os
representantes da empresa procurarem o sindicato para discutir qualquer

assunto relacionado ao acordo do turno, estará informando aos
trabalhadores.

O sindicato está to-
mando as devidas provi-
dências quanto à possi-
bilidade do corte da pe-
riculosidade em função
da substituição do pro-
duto químico querosene
pelo Prograx Eco 75, se
a DRT dê o aval ao fim
do pagamento.

Caso isso ocorra, o
sindicato deverá procu-
rar a empresa para que
seja encontrada uma al-
ternativa que não preju-
dique o trabalhador. E

Risco de corte da
periculosidade na GDL

outra providência que
deverá ser tomada é o
contato do sindicato com
a empresa fabricante do
Prograx Eco 75 para que
seja cedida três amostras
do produto para ser en-
caminhada a um labo-
ratório especializado
para que possam ser fei-
to teste de Fulgor.

Além disso, o sindica-
to atuará no campo ju-
rídico, através da DRT,
Justiça do Trabalho e
Ministério Público.

SANKYU
PLR dos trabalhadores

O sindicato já iniciou
as negociações com a
empresa Sankyu sobre
a PLR.

A empresa estará
apresentando ao sindi-
cato, nos próximos dias,

os indicadores e metas
para a definição da PLR
2008.

Assim que o sindicato
receber a proposta de-
verá levar a apreciação
dos trabalhadores.
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Depois que os traba-
lhadores passaram da
Inal passaram a fazer
parte do quadro de pes-
soal da CSN houve a re-
tirada do pagamento da
insalubridade e da ces-
ta básica.

O sindicato entrou
em contato com a CSN
que alegou que os tra-
balhadores tiveram mais

INAL

ganhos, entre eles a bo-
nificação de horas-extras
e de férias. Além de uma
PLR maior e CBS.

Esta diretoria entende
que em uma relação
equilibrada entre empre-
sa e sindicato, sempre
tem que haver espaço
para negociação. Ou
seja, se a empresa quer
ter uma boa relação com

Está sendo cobrado da
CSN o realinhamento
salarial dos ex-funcioná-
rios da Inal, trabalhado-
res da GIL e da guarda
patrimonial, que estão
com os salários muito
defasados.

esta entidade represen-
tativa dos trabalhadores,
porquê não chamou o
sindicato para conversar
antes de fazer qualquer
mudança.

Já foi encaminhada
por parte desta dire-
ção, denúncia ao Mi-
nistério Público do Tra-
balho e aguarda posi-
ção da justiça.

Realinhamento da
CSN na GIL, para
os ex-funcionários
da Inal e guarda

patrimonial

A partir de julho, o
sindicato estará dando
assistência jurídica, so-
cial  e psicológica às
mulheres metalúrgicas
e dependentes de me-
talúrgicos. Este serviço
vai abranger debates,
or ientação,  encami-
nhamento e acompa-
nhamento de questões
referentes às mulheres

Renato cria a Secretaria da Mulher
e cumpre mais um de seus

compromissos de campanha
da Região Sul Flumi-
nense.

Com esta medida, a
direção do s indicato
pretende dar assistên-
cia a mulheres que so-
frem com problemas de
assédio moral, sexual,
v io lênc ia domést ica,
entre outros, além de
dúvidas  pessoais .  A
responsável pela Se-

cretaria da Mulher é a
militante Maria Con-
ceição dos Santos.

A Secretaria da Mu-
lher vai funcionar em
Volta Redonda: 2ª fei-
ra, no horário 8h às
17h; em Resende: 3ª
feira, no horário de 8h
às 17h;  e  em Barra
Mansa: 4ª feira, no ho-
rário de 8h às 12h.

Além de várias refor-
mas nas sedes e sub-
sedes do sindicato dos
metalúrgicos, a atual
diretoria decidiu estru-

Em breve, sindicato oferecerá Lan
House para os metalúrgicos

turar uma Lan House
para atender aos asso-
c iados do S indicato.
Funcionará, em horá-
rios comercial, no hall

de entrada da sede
principal da entidade,
na Rua Gustavo Lira, 9
– Centro – Volta Re-
donda.

Após pesquisa realiza-
da na farmácia da cida-
de, foi descoberto que o
único produto considera-
do mais barato vendido
na farmácia da CSN é a
“Camisinha de Vênus”,
preservativo. E aí, que
benefício é este?

Farmácia da CSN

E que
benefício
é este?

Cuidado com os fal-
sos radicais é o que
aconselha a diretoria do
sindicato. Já que por eles
a greve da CSN, do ano
passado, estaria duran-
do até hoje. E são eles,
os mesmos, que também,
quando chega na hora
do enfrentamento na
portaria das empresas,
pedem (pelo amor de
Deus) para não estar na
atividade quando nelas
tem algum parente, com
medo de demissão.

A direção desse sindi-
cato só está aguardan-
do o término deste perí-
odo de negociação do
turno para dar nome aos
“bois”. Aguardem!

Informativo do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos da Região Sul Fluminense.
Rua Gustavo Lira, n°9, Centro  - Volta Redonda - RJ - CEP 27253,-280 -

Tefefone: (24) 21022800 - www.sindmetalsf.org.br - e-mail: comunicacao.smsf@terra.com.br.
Diretor de Comunicação: Carlos Pinho - Jornalista responsável: Beth Rezende

(MTb25965/RJ) e Thais Soares

Cuidado com
os falsos
radicais

Perdas e danos


