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Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

 Sindicato apoia Caravana da
Anistia em Volta Redonda

A "30ª Caravana da Anistia", do Mi-
nistério da Justiça, que acontecerá hoje
(19), representa o reconhecimento da
luta pela garantia da redemocratização
do Brasil e pelos direitos humanos. É
uma reparação das injustiças cometidas
pelo Estado.

Perseguição, tortura, morte e ostra-
cismo dos militantes políticos no perí-
odo da ditadura militar. Por isso e muito
mais, que este momento representa um
marco fundamental para o exercício da
cidadania e da justiça social.

Esta Caravana tem como objetivo
principal homenagear a Juventude
Operária Católica (JOC) que foi uma or-
ganização nacional da igreja, que,
embora perseguida, lutou bravamente

e muito contribuiu para as conquistas
dos direitos democráticos do país. E, por
isso, a Comissão de Anistia, juntamen-

te com o Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense, OAB/VR, Sindicato da
Construção Civil,Prefeitura Municipal e

Câmara Municipal de Volta Redonda re-
alizará esta homenagem na cidade de
Volta Redonda. Serão homenageados,
também, os bispos Dom Waldyr Calhei-
ros e Dom Adriano Hipólito, conside-
rados os defensores dos direitos huma-
nos e dos presos políticos no Estado do
Rio de Janeiro.

A sessão iniciará a partir das 9h, na
Câmara dos Vereadores, com a presen-
ça do Bispo Emérito Dom Waldyr Ca-
lheiros, do prefeito Antônio Francisco
Neto (PMDB), da presidente da Câma-
ra, Neuza Jordão (PV), deputada fede-
ral Cida Diogo (PT)e Renato Soares,
presidente do Sindicato dos Metalúrgi-
cos do Sul Fluminense. Além de outras
autoridades presentes.

MAN (antiga Volks) distribui bonificação
para os seus trabalhadores

A empresa MAN, antiga Volks,
em Resende, irá conceder aos seus
trabalhadores uma bonificação no
valor de R$ 600,00 pelo empe-
nho dispensado durante a crise
econômica.

A bonificação foi concedida de-
pois que a direção do sindicato se

reuniu com os representantes da
MAN, em São Paulo, e reivindicou
que a empresa reconhecesse a de-
dicação dos trabalhadores num pe-
ríodo de instabilidade.

O pagamento será efetuado no
dia 15 de dezembro, em uma úni-
ca parcela. Lembrando que esse

valor não é antecipação de PLR.
A direção do sindicato entende

que esse incentivo é muito positivo
para os trabalhadores, e acredita
que todas as empresas, principal-
mente a CSN, poderiam seguir o
exemplo. Afinal, os trabalhadores
merecem, e muito!
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Recebemos denúncia contra um su-
pervisor da CSN (GGFM -Oficina da
GEE), conhecido como Capitão do
Mato, que pressiona os trabalhadores
da Comau e da CSN para trabalha-
rem sem equipamentos de segurança,
colocando em risco a vida de todos.

Estamos de olho e caso a sua
conduta não mude, divulgaremos
seu nome nos próximos boletins.

E fica a pergunta: Onde estáE fica a pergunta: Onde estáE fica a pergunta: Onde estáE fica a pergunta: Onde estáE fica a pergunta: Onde está
o gerente que não está vendoo gerente que não está vendoo gerente que não está vendoo gerente que não está vendoo gerente que não está vendo
essa covardia?essa covardia?essa covardia?essa covardia?essa covardia?

ALÔ ÁREA DEALÔ ÁREA DEALÔ ÁREA DEALÔ ÁREA DEALÔ ÁREA DE
 RECURSOS HUMANOS!!! RECURSOS HUMANOS!!! RECURSOS HUMANOS!!! RECURSOS HUMANOS!!! RECURSOS HUMANOS!!!

Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalista responsável:
Beth Rezende (MTb 25965/RJ) e Thais Soares

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

Sindicato recebe
denúncia de

assédio moral na
GGFM (Oficina da GEE)

Estamos
de OLHO!

6ª Marcha da Classe
Trabalhadora reúne mais de

30 mil em Brasília

O sindicato esteve presente na
Marcha da Classe Trabalhadora,
realizada na quarta-feira, dia 11,
em Brasília.

O ato reuniu mais de 30 mil pes-
soas que apóiam a redução da jor-
nada de trabalho de 44 para 40

horas semanais, princi-
pal reivindicação da
marcha. As outras rei-
vindicações foram: va-
lorização do salário mí-
nimo com aprovação
do PL 1/07; ratificação
das convenções 151 da
OIT, negociação no ser-
viço público; e da 158,

proibição da demissão imotiva-
da; retirada dos projetos de lei
de terceirização - PL 4.302/98 e
PL 4.330/04; aprovação da PEC
438/01, fim do trabalho escra-
vo; e, ainda, o marco regulató-
rio do pré-sal.

Sankyu fica de lenga-lenga e
não apresenta proposta de PLR

Mais uma vez a Sankyu está en-
rolando para apresentar uma pro-
posta com valores para a PLR 2009
dos trabalhadores.

Após a última reunião, realiza-
da no sindicato, a empresa se com-
prometeu em apresentar uma pro-
posta para o fechamento da PLR,
proposta que seria levada para vo-

tação dos trabalhadores. Mas até
agora NADA!

Caso a empresa não resolva o
acordo da PLR, o sindicato reali-
zará uma assembléia com os tra-
balhadores e levará uma proposta
clara e objetiva.

Se não for pela negociação...
Tá passando da hora!

Sindicato e
Magnesita terão
mesa redonda
para decidir
sobre a PLR

Na segunda-feria, dia 23, o Sin-
dicato e a Magnesita se reunirão
em uma mesa redonda na GRTE
de Volta Redonda para discutir so-
bre a PLR 2009.

A Magnesita insiste em adotar
um critério que prejudicará os tra-
balhadores, já que não quer pa-
gar o valor proporcional da PLR
para aqueles que forem desliga-
dos da empresa antes de 31 de
dezembro de 2009.

O sindicato está atendo e tra-
balhando com compromisso para
que as empresas não prejudiquem
seus trabalhadores.

A Unidonto oferece um pla-
no odontológico com diversas
vantagens para os sócios do sin-
dicato por uma mensalidade de
apenas R$ 13,26. Veja algumas

vantagens: atendimento em consultório particular, atendimento
de urgência em todo território nacional, tratamento de canal e
gengiva, extrações, cirurgias e outros procedimentos.

Conheça mais vantagens, procure o sindicato ou ligue 24
21022828 - 33231584.


