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Trabalhadores estão
sendo obrigados a cumprir
uma jornada de doze ho-
ras de trabalho dentro da
Aciaria, nas áreas GGMA/
GLA/SCC.  E, em breve, os
funcionários que traba-
lham na máquina 3 terão
que cumprir esta jornada.

Em todas as reuniões en-

Recentemente, foi aprova-
do um novo plano de paga-
mento da PLR pela Comis-
são e gerou algumas dúvi-
das. Abaixo estaremos divul-
gando uma tabela compa-
rativa com o  acordo anteri-
or . Vocês poderão observar
que o novo modelo é um
“Robin Hood” ao contrário
(tira dos menos favorecidos
para dar aos mais favoreci-
dos). Enfim, a empresa usou
uma fórmula para resolver
o problema da PLR do Nível
médio (técnicos, superviso-
res, engenheiros, staffs e co-
ordenadores) da empresa,

PROPOSTA DA PLR APROVADA PELA COMISSÃO

Adiantamento da PLRAdiantamento da PLRAdiantamento da PLRAdiantamento da PLRAdiantamento da PLR – Até o fechamento deste boletim a empresa
ainda não tinha dado nenhuma resposta.

que achamos justo, mas não
tirando de quem ganha me-
nos. Na verdade isso pode-
ria ser resolvido aumentan-
do o valor do “bolo” a ser
distribuído, que continuou a
mesma coisa, limitado em

duas folhas. Por isso os dois
representantes do Sindicato
na Comissão de PLR, Rena-
to Soares e Edmilson Alva-
renga, votaram contra as
duas propostas e não assi-
naram o acordo.

tre o Sindicato e a empre-
sa, esta direção vem ex-
pondo a sua preocupação
com a evasão de mão-de-
obra qualificada. Inclusive
colocando em risco a saú-
de e segurança do traba-
lhador. Este problema se
dá em função da falta de
uma política salarial mais

justa. Perdendo assim, seus
profissionais para outras
empresas que reconhecem
o alto nível de qualificação
dos metalúrgicos da Re-
gião.

O Sindicato está acio-
nando o seu departamen-
to jurídico para solucionar
o problema.



Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Volta Redonda e Região Sul Fluminense.
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Diretor da Comunicação:
André Dias

Jornalista responsável:
Beth Rezende (MTb 25965/RJ).

Sindicato convoca uma
turma de trabalhadores da
Sankyu que foram descon-
tados no último dia da gre-
ve de 2007 e que já entre-
garam seus contracheques
, a comparecer a sede do
sindicato, no período de 3
a 7 de dezembro de 2007.
Os trabalhadores que de-
vem comparecer são os que
apresentam as seguintes
matrículas, ao lado:

SANKYU - DESCONTO DO DIA 22/06/2007

Em breve, o Sindicato estará divulgando outras matrículas e a data em que deverão
comparecer ao a sede da entidade.

Foi adiada a data da votação sobre a
flexibilização de horas da empresa Comau,
e remarcada para a próxima segunda-fei-
ra, dia 26 de novembro, de 6h às 18h30,
na Passagem Superior. A direção do Sindi-
cato conta com a grande participação dos
funcionários para que a decisão seja resul-
tado da vontade da grande maioria.

COMAU
FLEXIBILIZAÇÃO DE HORASFLEXIBILIZAÇÃO DE HORASFLEXIBILIZAÇÃO DE HORASFLEXIBILIZAÇÃO DE HORASFLEXIBILIZAÇÃO DE HORAS

Hoje, teremos uma nova rodada de ne-
gociação com a direção da Comau para
tratar do pagamento da PLR/2007. Na últi-
ma reunião a empresa alegou dificuldades
financeiras e que não está tendo condições
nem de pagar o valor referente à PLR do
ano passado. Por outro lado, o Sindicato
deixou bem claro para a empresa que o
parâmetro mínimo é a PLR do ano passa-
do. Sem cogitar valor inferior a este.

PLRPLRPLRPLRPLR

INSATISFAÇÃO DOS
FUNCIONÁRIOS DA GIL/CSN
A falta de uma po-

lítica de plano de
cargos e salários
vem causando mui-
ta insatisfação aos
trabalhadores da
CSN. Mas, agora,
principalmente, en-
tre os trabalhadores
da GIL. A direção
deste Sindicato vem
reivindicando junto
à direção da CSN e
denunciando atra-

vés de seus boletins
à população de Vol-
ta Redonda.

O Sindicato espe-
ra da direção da em-
presa que acabe com
as diferenças salari-
ais existentes entre
trabalhadores que,
mesmo exercendo a
mesma função, com
a mesma responsa-
bilidade, recebem
valores inferiores.

O Sindicato vem recebendo reclamações
sobre a falta de higiene no refeitório setorial
nº 2, principalmente na parte externa. O
diretor Zamboti já comunicou à comissão
de alimentação que se comprometeu em
dar uma solução, o mais rápido possível.
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