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30ª Caravana da Anistia
emociona Volta Redonda

A ‘30ª Caravana da Anistia’,
do Ministério da Justiça, que
ocorreu na quinta-feira (19/11),
em Volta Redonda, reconheceu
publicamente a injustiça come-
tida pelo Estado aqueles que
participaram da luta pela garan-
tia da redemocratização do Brasil
e pelos direitos humanos.

Muitos que sofreram perse-
guição, tortura e os que tive-
ram seus parentes mortos no
período da ditadura militar, além
daqueles que foram obrigados
a viver no ostracismo durante
longos anos, tiveram a oportu-

nidade de falar, desabafando
suas dores. E os presentes pu-
deram assistir a um dos mo-
mentos mais comoventes de
exercício de cidadania e de jus-
tiça social em nosso país.

Segundo Renato Soares, o
principal  articulador da vinda
da Comissão à Volta Redonda:
“Foi muito emocionante para to-
dos nós, que vivemos aquela
época, poder presenciar publi-
camente o pedido de desculpas
do Estado aos que lutaram bra-
vamente e conquistaram os di-
reitos democráticos do país”.

O benefício da carga extra no
cartão alimentação no valor de
R$ 200,00 do ano passado não
se estendeu a 2009, já que não
fez parte ao acordo coletivo. Além
disso, estávamos num momento
de crise econômica e a CSN ale-
gou que não sabia como ficaria
a situação da empresa.

A Cláusula 30°, Parágrafo úni-
co do acordo coletivo 2008, diz
claramente que: “Excepcional-
mente, em dezembro de 2008, o

A carga extra no
cartão alimentação
não faz parte do

acordo coletivo 2009
cartão alimentação terá um cré-
dito adicional no valor de R$
200,00 (Duzentos reais), sem
qualquer participação do empre-
gado no custeio”.

O sindicato mandou um ofí-
cio para a direção da empresa
para tentar uma negociação.
Mas é importante que os tra-
balhadores entendam que, por
enquanto, é somente uma pos-
sibilidade e que não há nada
garantido.

Excesso de horas
extras na CSN e

contratadas
Recebemos reclamações do excesso de horas

extras que as empresas estão impondo aos seus
trabalhadores. Além disso, estão trabalhando sem
repouso semanal.

Práticas como essa levam ao aumento no ris-
co de acidentes, pois alguns trabalhadores estão
com uma carga de mais de 12 horas, sem que
consigam tirar as horas do intervalo interjornada.

Estamos de olho para garantir que os traba-
lhadores tenham direito ao seu descanso, e caso
as empresas descumpram a legislação, o sindi-
cato poderá entrar com uma ação.

Estamos de olho!
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Recebemos algumas re-
clamações de trabalhadores
que estão com dificuldades
no cartão eletrônico, forne-
cido pelo SindPass. São
problemas como: cartão es-
tourado com um dia de uso,
num dia o crédito é de um
valor, no outro dia está ze-
rado, demora de 10 a 15

Vale eletrônico
gera reclamação

dias para retirada do car-
tão, e os trabalhadores fi-
cam tendo que pagar pas-
sagem do próprio bolso.

O sindicato encaminhou
as reclamações para o Sin-
dPass, que assumiu o com-
promisso de solucionar os
problemas o mais rápido
possível.

AUDIÊNCIA NOS PROCESSOS
CONTRA A TUBONAL

O sindicato informa que
as audiências dos proces-
sos movidos pelos ex-tra-
balhadores da empresa TU-
BONAL, que foram desliga-
dos sem receber suas res-
cisões, acontecerão nos

dias 30 de novembro, 1°, 2
e 3 de dezembro.

Devido ao grande núme-
ro de trabalhadores com di-
ficuldade de comparecer às
audiências, por estarem em
horário de trabalho ou até

trabalhando em localidade
distante de Volta Redonda,
conseguimos que a justiça
dispensasse a presença dos
trabalhadores e realizasse
as audiências apenas com
a presença de nossos ad-

vogados. Com isso, aquele
que não puder comparecer
nestas audiências não so-
frerá qualquer prejuízo.

Sindicato dos Metalúrgi-
cos: trabalhando com seri-
edade e transparência.

Atenção usuários
da SUPERONDA

O sindicato convoca os sócios que são usu-
ários da internet via rádio da Superonda para
comparecer a sede para renovação do contrato
para 2010. O prazo para renovação é até o dia
10 de dezembro.

Não deixe pra última hora, renove seu con-
trato e evite ficar sem sinal.

Sindicato convoca
trabalhadores da Sankyu
para discutir a PLR 2009

A direção do sindicato
convoca os trabalhadores da
Sankyu para uma reunião na
terça-feira, dia 1°, às 18h, na
subsede do Retiro onde dis-
cutiremos a proposta apre-
sentada pela empresa e qual
será a nossa mobilização.

A empresa, depois de

publicarmos que estava en-
rolando, decidiu aparecer e
apresentar uma proposta de
PLR nas mesmas bases de
cálculo e critérios do ano
passado.

De acordo com a pro-
posta, com os indicadores
apurados até outubro, o

valor para 2009 fecharia em
R$ 700,00, faltando apurar
novembro e dezembro.

É importante que todos os
trabalhadores compareçam e
contribuam fortalecendo a
luta. Então não se esqueça,
terça-feira, dia 1°, reunião na
subsede do sindicato.

Registramos aqui, com as devidas desculpas ao supervisor da GGFM -
GEE, a errata quanto a denúncia publicada no boletim anterior. O supervisor
responsável pelo assédio moral é da GGFM-GLF, e não da  GGFM -GEE.

ERRATA

PPR da
Ease

Mais uma vez, o sindi-
cato se reuniu com a dire-
ção da empresa e a comis-
são de trabalhadores para
discutir a PLR 2010.

Até agora, foram dis-
cutidos os critérios e as
metas que serão implan-
tados para o programa de
participação nos resulta-
dos.

Em breve teremos mais
informações.


