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PLR das empresas
O Sindicato não vai mais aceitar

negociar metas e critérios para a
PLR só no final do ano. Implantar
metas e critérios é justo, mas devem
ser colocados com antecedência,
para que o trabalhador fique ciente.

E isso serve pra a maioria das
empresas da nossa base, princi-
palmente a CSN.

PLR da CSN
Em reunião, na última quinta-

feira, com a direção da CSN, foram
discutidos vários assuntos, e entre
eles, a data para o pagamento da
PLR. Em comemoração aos 70 anos
da empresa, bem que a direção
da CSN poderia se sensibilizar e

Tubonal

Entregamos a pauta de reivindicações dos trabalhadores para o Acordo Coletivo 2011 para a CSN
antes do Carnaval. Com isso, esperamos que o processo não fique maçante e a data base não tenha
que ser prorrogada por falta de acordo. Fizemos isso para evitar também que a empresa fique
dando justificativas sem fundamento para ir empurrando o acordo. Agora é aguardar, pois entramos
no mês de abril, e restam menos de 30 dias para a data base, que é em 1º de maio.

CAMPANHA SALARIAL
2011

O Sindicato convoca os ex-tra-
balhadores da Tubonal para uma
reunião hoje, dia 6 de abril, na
subsede do Retiro, às 18h. Vamos
dar informações sobre o andamen-

to do processo que está na justiça.
Se você tem amigos, parentes ou
conhecidos que foram funcionários
da empresa, favor convocá-los
também.

Vagas no
Sul Fluminense

O Grupo Seres está com vagas
abertas para Operador de Produ-
ção e Gerente de Serviços de
Manutenção, ambas em Resende.

Para se cadastrar, basta acessar
o site www.gruposeres.com.br e
procurar pelas vagas indicadas.

PLR da MP Trafos
Foi aprovada, na últ ima

segunda-feira, dia 4, a PLR da MP
Trafos. Os trabalhadores, através

de escrutínio secreto, disseram 70
SIM e apenas 19 optaram pela
greve.

efetuar o pagamento da PLR até o
dia de seu aniversário, em 9 de abril.

Essa é uma ótima oportunidade
de reconhecer o esforço de todos
os empregados que contribuem
para que a CSN seja essa grande
empresa.



O avanço de 1,9% na produção
industrial no mês de fevereiro em
relação a janeiro, foi o maior des-
de março de 2010, quando teve
expansão de 3,5%. O levantamen-
to foi feito pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). A
aceleração da indústria acontece em
um momento em que o governo
toma uma série de medidas ma-
croprudenciais para tentar conter o
aquecimento da economia e a alta
da inflação.

Na passagem de janeiro para fe-
vereiro, 17 dos 27 setores industriais
avaliados registraram crescimento
na produção industrial, como alimen-
tos (6,7%) e veículos automotores
(4,7%). Das categorias de uso, bens
intermediários apresentaram eleva-
ção de 1,3%, mas bens de consumo
duráveis registraram queda de 2,3%
e bens semiduráveis e não duráveis
cederam 0,2%. Bens de capital tive-
ram alta de 0,9%.

Em relação a fevereiro de 2010,
a produção industrial teve a 16ª taxa

Produção da indústria tem o maior
crescimento em quase um ano

positiva consecutiva neste tipo de
comparação, com 22 atividades e
todas as categorias de uso apresen-
tando expansão. "Entre as ativida-
des, veículos automotores (24,1%)
exerceu a maior influência positiva
na formação da média da indús-
tria, seguida por máquinas e equi-
pamentos (9,5%), alimentos (6,2%),
outros equipamentos de transporte
(23,7%), produtos de metal (10,4%)
e equipamentos médico-hospitala-
res, ópticos e outros (40%)", apon-
tou o IBGE.

No primeiro bimestre de 2011,
o crescimento apresentado na ativi-
dade fabril refletiu o movimento
observado em 23 ramos, especial-
mente em veículos automotores
(16,1%), e em todas as categorias
de uso, com destaque para bens de
capital (13,1%) e bens de consumo
duráveis (11,7%).

Nos 12 meses terminados em fe-
vereiro, a produção industrial teve
ampliação de 8,6%.

Com informações do O Globo

Horas extras na Suzer
O sindicato tem recebido

diversas denúncias referentes às
horas extras na empresa. Se-
gundo os trabalhadores, eles
estão sendo obrigados a cum-
prir horas extras sem receber e
sem compensar, e, quando
compensam, é 1 para 1, sem
qualquer abono. Além disso, o
gerente da área retirou o reló-
gio de ponto do local.

O sindicato irá comunicar os
fatos à Gerência Regional do
Trabalho (GRT) e também à
matriz da empresa, em São
Paulo. Estamos tomando todas
as providências cabíveis para
acabar com os abusos!

Atendimento nas secretarias de Saúde e da Mulher
Se você, trabalhador, tem dúvidas relacionadas à segurança no ambiente de trabalho, doenças ocupacionais ou Previdência

Social, pode procurar o Dr. Miguel, no Departamento de Saúde do sindicato. Os horários de atendimento em Volta Redonda, na
sede da Gustavo Lira, são: segunda-feira, das 14h às 17h; e terça, quarta e sexta-feira, de 8h às 12h. Em Barra Mansa, o
atendimento é às terças-feiras, das 14h às 17h.

As mulheres metalúrgicas também têm atendimento especializado. É só procurar a Conceição, na Secretaria da Mulher, na sede
do sindicato, às segundas-feiras, das 8h às 17h. Em Barra Mansa, o horário é às terças-feiras, das 8h às 12h.

Linha Vista Alegre x VR
Trabalhadores reclamaram

que a linha, da viação São João
Batista, está saindo tarde de
Barra Mansa, prejudicando
quem pega às 5h45.

O sindicato entrou em conta-
to com a empresa, e o Sr. Ale-
xandre, responsável pelo con-
trole de tráfego, afirmou que o
problema será solucionado esta
semana, a partir do dia 07.

Caso isso volte a ocorrer, co-
muniquem ao sindicato!

Centrais e movimentos sociais farão
Jornada Nacional de Lutas

As centrais sindicais e os movi-
mentos sociais realizarão uma Jor-
nada Nacional de Lutas para apre-
sentar à sociedade e ao governo
suas reivindicações. Com destaque
para a redução da jornada de tra-
balho para 40 horas, sem redução

de salários. Também terão priorida-
de a luta por reforma da Previdência
e pelo fim do fator previdenciário,
redução da taxa de juros e reforma
agrária.

O lançamento do movimento
será no dia 26 de abril.


