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Sindicato discute
sobre horas extras

Sindicato quer garantir, junto com a
Comissão de Fábrica, dinheiro no
bolso do trabalhador

Depois que o gover-
no federal decidiu pela
manutenção das medi-
das econômicas adota-
das para enfrentar a cri-
se, as empresas anun-
ciam aumentos no vo-
lume de produção. No
Consórcio Modular já
se prevê, a partir de se-
tembro, uma tabela de
horas extras.

E como já foi dito ante-
riormente, o sindicato e a
Comissão de Fábrica es-

tarão buscando junto às
empresas que a hora extra
gerada não seja somente
para aumentar a produção
mas também para garan-
tir um dinheiro a mais para
o trabalhador.

Acredita-se que o pior
da crise já passou e que,
após enfrentar um semes-
tre de tensão, com amea-
ça de desemprego em
massa e perdas de direi-
tos, a atual conjuntura na-
cional aponta para a vol-

ta do crescimento da
economia.  E aumentando
a demanda, aumenta a pro-
dução, cresce o número de
horas extras. E, dentro deste
novo quadro, a direção do
sindicato retoma as negoci-
ações na busca por mais di-
reitos e vantagens para os
trabalhadores.

Na última semana, di-
reção do Consórcio Mo-
dular apresentou ao sin-
dicato um programa de
produção até o final do

CONSÓRCIO MODULAR

ano, que, diferente do que
era previsto anteriormen-
te, mostra um aumento
considerável no volume de
produção, sendo necessá-
rio sábados de horas ex-
tras e prorrogação de jor-
nada. Lembrando que,
com este aumento da pro-
dução, haverá aumento
da PLR. O sindicato está
apresentando o programa
para que seja do conheci-
mento de todos. Veja
abaixo:

Feriado do dia 29/Set (Aniversário de Resende, terça-feira): Troca
com o dia 28/Set (segunda-feira)
Haverá trabalho no dia 28/9 para um turno, com o pagamento de horas
extras com adicional de 100%.

Inventário: 1º turno: 5 a 8/Set
2º turno: 5 a 7/Set

Trabalho no dia 12/Set, sábado à compensação do dia 8/Set (1º
turno) e hora extra (2º turno)

6 sábados de horas com adicional de 75%. E pagamento dentro
do mês.

Compensação dos 5 dias de folga (18 e 19/12/2008, 20/2/2009,
6/3/2009 e 31/7/2009) com prorrogação de jornada a partir do dia
14/setembro

PROGRAMAÇÃO ATÉ O DIA 22/12/2009
O sindicato esclarece

que as negociações trata-
das com a direção das em-
presas do Consórcio Modu-
lar têm dado bons frutos.
Pelo menos no que diz res-
peito aos interesses dos tra-
balhadores no que implica
remuneração de horas ex-
tras, benefícios e direitos, en-
tre outros. As empresas têm
respeitado a opinião da
maioria, via sindicato e a
comissão de Fábrica. Dife-
rentemente de outras em-
presas da região que vêm
impondo aos trabalhadores
prorrogação de jornada,
horários excessivos, sem ne-
nhum benefício a mais, que
compense o esforço.

ATENÇÃO!!!



Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalista responsável:
Beth Rezende (MTb 25965/RJ)

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Volta Redonda e Região Sul Fluminense.

Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Volta Redonda
Cep: 27253-280 - Telefax: (24) 2102-2800

CTB/RJ reafirma seu
compromisso em defesa
da classe trabalhadora

A Central dos Traba-
lhadores e Trabalhadores
do Brasil realizou nos dias
22 e 23 de agosto o 2°
Encontro da CTB - RJ.

O encontro teve como
tema "Unidade para enfren-
tar a crise" e aconteceu na
subsede do Sindicato dos
Metalúrgicos, no Retiro.

Em torno de 250 tra-
balhadores, de diferen-
tes sindicatos, debate-
ram a atual crise eco-
nômica, o impacto en-

dos federais Glauber
Braga (PSB) e Edmilson
Valentim (PCdoB) e a
presidente do PCdoB-RJ,
Ana Rocha.

No final do evento, foi
eleita a nova direção da
entidade, que tem como
representante dos traba-
lhadores da Região Sul
Fluminense, o metalúrgi-
co Bartolomeu Citeli.

Durante o encontro foi
discutido, junto as diver-
sas categorias presentes,

tre os trabalhadores e
a conjuntura nacional e
internacional. Além de
estratégias e ações uni-
ficadas para garantir os
direitos dos trabalhado-
res e o desenvolvimen-
to da Nação.

No primeiro dia, foi
realizado um ato políti-
co que reuniu, além do
presidente nacional da
CTB, Wagner Gomes, re-
presentantes da NCST,
Intersindical, os deputa-

um plano de luta conjun-
ta para promover me-
lhorias para a classe tra-
balhadora.

Foram eleitos tam-
bém os delegados, re-
presentantes do Estado
do Rio de Janeiro, no
Congresso Nacional,
que vai acontecer nos
dias 24,25 e 26 de Se-
tembro de 2009, nas de-
pendências do Palácio
das Convenções do
Anhembi/SP.

99% das compras
da Volks são feitas

fora do Rio
Tudo indica que a Se-

mana de Negócios reali-
zada no último final de se-
mana, pela Firjan, Sebrae
e Metalsul foi um verda-
deiro sucesso. Além de
gerar mais de R$ 10 mi-
lhões em negócios, reve-
lou dados alarmantes em
relação ao volume de com-
pras de produtos e serviços
da Volks nas empresas da
região representa somente
1%. É de assustar!

Esta informação correu
pelos corredores do even-
to e, segundo especialis-
tas, a justificativa dada foi
a falta de fornecedores
qualificados e preços
mais baratos do que são
oferecidos por empresas
de outros estados.

 O encontro serviu para
chamar a atenção de to-
dos sobre a necessidade
de se discutir uma nova
política de ICMS, crédito

e aparelhamento para
médias e pequenas em-
presas. Além do valor
alto da alíquota do ICMS,
esta discussão tem que
acontecer o mais rápido
possível já que além de
estimular as vendas, deve
gerar novos postos de tra-
balho para a Região.

Segundo a organiza-
ção, passaram cerca de
duzentas empresas pelo
evento.

BBS

O sindicato tem re-
cebido várias reclama-
ções dos trabalhadores
sobre as más condições
de trabalho; baixos sa-
lários; horário do tercei-
ro turno, em que os fun-
cionários já não aguen-
tam mais  a jornada
maluca, que o traba-
lhador não consegue ter
o final de semana com-
pleto ao descanso , en-
tre outros. Se este horá-
rio do terceiro turno é
bom para a empresa,
por outro lado, é péssi-
mo (mesmo!)para os
trabalhadores.

Abre o
olho!


