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E a crise? E a crise? E a crise? E a crise? E a crise? FOI EMBORAFOI EMBORAFOI EMBORAFOI EMBORAFOI EMBORA!!!!!
Há um ano, quando a crise eco-

nômica estourou em nossa região,
a direção da CSN pressionou o sin-
dicato de todas as maneiras para
que houvesse uma flexibilização dos
direitos dos trabalhadores, os pou-
cos direitos que ainda restam.

Todos se lembram. A empresa

 Ministro do
Desenvolvimento, Miguel
Jorge, recebe homenagem

dos metalúrgicos

Na última quinta-feira (10), vários
trabalhadores de empresas da região
tiveram a oportunidade de agradecer
pessoalmente ao Ministro do Desen-
volvimento, Miguel Jorge, pelas me-
didas adotadas pelo governo para
amenizar a crise econômica em todo
o país.

Muito simpático, o Ministro Miguel
Jorge, comentou em seu discurso que
a homenagem que os trabalhadores
estavam fazendo a ele, através do sin-
dicato, na realidade era para o Governo
Lula: 'Acredito que estas homenagens

que todos aqui oferecem a mim se es-
tende ao governo Lula, um governo
democrático e verdadeiramente preocu-
pado com as condições de vida do tra-
balhador'. O Ministro falou também
sobre o crescimento do país e a gera-
ção de empregos.

Renato Soares, em seu discurso,
agradeceu ao Ministro, elogiando a sua
gentileza ao receber a direção do sindi-
cato no prédio do BNDES, em São Pau-
lo, e as medidas relacionadas a redu-
ção do IPI. 'Com certeza, nesta Região,
você será sempre lembrado pelo seu
empenho que garantiu centenas de pos-
tos de trabalho. Vai aqui os nossos mais
sinceros agradecimentos ao governo do
presidente Lula, através do Ministro, e
a nossa singela homenagem'.

No término da solenidade, o meta-
lúrgico Felipe Lima foi chamado e, ao
lado do vereador Marquinho Motorista,
entregou a placa de homenagem ao
Ministro Miguel Jorge.

queria reduzir a bonificação de férias
de 70% para 33,3%, implantar a tur-
no de 8 horas, hora extra conforme a
CLT e criar um banco de horas. E
garantiu que sem essas mudanças a
CSN não passaria pela crise.

A direção do sindicato que, na
posse em 2006, assumiu o com-

promisso de não entregar direitos,
cumpriu com seu papel com firme-
za, postura decisiva para a manu-
tenção dos direitos.

Já a CSN, segurou o máximo a
publicação de seu balancete, com um
lucro de R$ 5.8 bilhões, e voltou a
contratar. Enfim, a máscara caiu!

Foto: Filipe Carneiro

Em assembléia realizada no dia 10/
12, com um número de trabalhadores
superior ao da assembléia anterior, foi
aprovada a proposta para a PLR 2009.

Para que os companheiros enten-
dam, a Sankyu paga 10% do lucro
anual da empresa de PLR. E mesmo
com uma previsão de lucro menor, o
sindicato conseguiu manter a PLR no
mesmo patamar do ano passado. E
com a flexibilização de alguns indica-
dores, o que irá melhorar o resultado.

Além disso, conseguimos que o
pagamento da PLR que os trabalha-
dores têm a receber, com o desconto
do adiantamento de R$ 200,00, seja
pago no dia 3 de janeiro de 2010.

Parabéns aos trabalhadores que
foram exercer seu direito de escolha,
mesmo com o mau tempo.

Trabalhadores
da Sankyu
aprovam

proposta para a
PLR 2009

A direção do sindicato acertou, crise foi passageria e mercado volta ao patamar de 2008



O sindicato informa que no período de 18 de dezembro a 10 de janeiro
estará em recesso. E no dia 17 de dezembro, as atividades se encerrarão ao
meio-dia.Todas as atividades voltarão ao normal na segunda-feira, dia
11 de janeiro.

Recesso do sindicato

PLR 2009 DOS
TRABALHADORES DA CSN

A CSN, até agora, não
chamou a direção do sin-
dicato para discutir a PLR
2009 dos trabalhadores da

empresa. Mais uma vez dei-
xará para a última hora.

Não dá pra ficar enro-
lando, por isso, encaminha-

remos um pedido de aber-
tura de negociação logo no
início de 2010.

Aguardem.

Processo da
meia hora
de refeição

da CSN
A ação está na justi-

ça, mas pode demorar de
5 a 10 anos para ser jul-
gada. Com isso, a dire-
ção do sindicato tentará
um acordo com a empre-
sa para que os trabalha-
dores recebam o quanto
antes. Evitando o desgas-
te em função da morosi-
dade da justiça.

Aguardem mais infor-
mações.

Sindicato dos
Vigilantes
move ação
contra a

CSN
O sindicato se reuniu

com o presidente do Sin-
dicato dos Vigilantes, o
Sr. Raimundo, que nos
informou que há uma
ação contra a CSN em re-
lação ao pagamento do
piso salarial profissional.

Com isso, os trabalha-
dores terão que aguardar
a decisão dessa ação
para que seja definido se
os trabalhadores recebe-
rão conforme os metalúr-
gicos ou segundo o acor-
do coletivo da categoria
dos vigilantes.

Trabalhador que é afastado por
auxílio doença continua a ter
que pagar o fator moderador

O trabalhador quando
está na ativa, tem seus des-
contos efetuados automa-
ticamente nos seus venci-
mentos. E quando ele está
afastado, de licença médi-
ca, ele não deixa de ter que
pagar.

O que na maioria das
vezes ocorre é que a em-
presa descontará o acumu-
lado do período de licença
quando o trabalhador re-
torna ao trabalho de uma
vez só.  Nestes casos, o

sindicato orienta que o tra-
balhador procure o RH de
sua empresa para que seja
esclarecido e peça os de-
monstrativos dos valores
que foram descontados.

O ideal, segundo o di-
retor de saúde do sindica-
to, Laércio de Andrade, é
que: "o trabalhador, mes-
mo de licença, procure efe-
tuar o pagamento do fator
moderador, mensalmente,
para que quando ele retor-
ne de licença não se as-

suste com o valor acumu-
lado, que deverá ser des-
contado de seus vencimen-
tos ou até na sua rescisão
de contrato".

O mesmo ocorre com a
mensal idade sindical .
Quando o trabalhador está
licenciado não quer dizer
que ele não tenha que pa-
gar a mensalidade de só-
cio. O que o sindicato pede
aos associados é que pa-
guem a mensalidade em
uma de suas sedes.

Mais uma vitória dos trabalhadores

O sindicato conquistou
mais uma vitória para os
trabalhadores. No dia 25 de
novembro, a juíza Dra. Fer-
nanda Galvão de Souza
concedeu liminar a favor da

Licenciados (auxílio doença) agora têm
direito ao plano odontológico

ação cívil pública movida
pelo sindicato.

A liminar garantiu a ex-
tensão do plano odontoló-
gico aos trabalhadores li-
cenciados (auxílio doença).

A juíza determinou a ex-
tensão do plano com base
na cláusula do acordo co-
letivo dos trabalhadores,
que prevê a concessão do
plano.
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Mais um sinal de
alerta: acidente na

Zincagem 2
O sindicato está acom-

panhando a apuração do
acidente na zincagem 2.

A temperatura passou de
1.000°, quando deveria se
manter em, no máximo, 800°,

o que danificou vários equi-
pamentos. Nenhum trabalha-
dor foi ferido. O que mais
intriga, é que o acidente
aconteceu após uma preven-
tiva com reparo geral.

Recebemos reclama-
ções da qualidade do lan-
che fornecido no turno, só
que a empresa alega que
a concessão do lanche se-
gue o padrão estabeleci-
do pelo Programa de Ali-
mentação do Trabalhador,
o PAT, que determina o li-
mite de caloria de 380 para

Lanche dos
trabalhadores do turno

o lanche. Segundo a CSN,
o lanche fornecido tem
450 calorias.

Os trabalhadores do
turno já sabem que a CSN
está engasgada com o tur-
no de 6 horas e, por isso,
cortou o refeitório e dá
somente o especificado
pelo PAT para o lanche.

e suas famíliase suas famíliase suas famíliase suas famíliase suas famílias
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Diretor da Comunicação: Carlos Pinho
Jornalista responsável:

Beth Rezende (MTb 25965/RJ) e Thais Soares

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense.
Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Volta Redonda
Cep: 27253-280 - Telefax: (24) 2102-2800

CONVÊNIOS DO SINDICATO
PARA OS ASSOCIADOS

 - Actual Cursos de - Actual Cursos de - Actual Cursos de - Actual Cursos de - Actual Cursos de
InformáticaInformáticaInformáticaInformáticaInformática
Telefone:  24 30751303
 -  -  -  -  - Centro EducacionalCentro EducacionalCentro EducacionalCentro EducacionalCentro Educacional
Espaço Colorido da Cri-Espaço Colorido da Cri-Espaço Colorido da Cri-Espaço Colorido da Cri-Espaço Colorido da Cri-
ançaançaançaançaança

Telefone(s): 33468595
 -  -  -  -  - Centro Médico do Sin-Centro Médico do Sin-Centro Médico do Sin-Centro Médico do Sin-Centro Médico do Sin-
dicato dos Metalúrgicosdicato dos Metalúrgicosdicato dos Metalúrgicosdicato dos Metalúrgicosdicato dos Metalúrgicos
- Departamento de Apo-- Departamento de Apo-- Departamento de Apo-- Departamento de Apo-- Departamento de Apo-
sentadossentadossentadossentadossentados e Pensionistas e Pensionistas e Pensionistas e Pensionistas e Pensionistas

Atendimento gratuito
em consultas para aposen-
tados e pensionistas só-
cios do Sindicato.

Mensalidade: R$ 8,00
Endereço: Sub sede do

Retiro - Avenida Antônio
de Almeida, 603 - Retiro

Telefone(s): 3346-6179
Especialidades médicas:

Clínico Geral, Dermatologis-
ta, Cardiologista, Ginecolo-
gista, Otorrino, Oftalmologis-
ta e Geriatria.
 -  -  -  -  - Centro Oftalmológi-Centro Oftalmológi-Centro Oftalmológi-Centro Oftalmológi-Centro Oftalmológi-
co  'Oftalmo São José'co  'Oftalmo São José'co  'Oftalmo São José'co  'Oftalmo São José'co  'Oftalmo São José'

Descontos especiais
nas consultas, procedi-
mentos e cirurgias.

Telefone(s): 3342-0968
 -  -  -  -  - CETROCOR ControleCETROCOR ControleCETROCOR ControleCETROCOR ControleCETROCOR Controle
Cardiológico LCardiológico LCardiológico LCardiológico LCardiológico LTDATDATDATDATDA

Exames de Eletrocardi-
ograma com preços espe-
ciais aos Associados e
dependentes.

Telefone(s): 3347-4727
 -  -  -  -  - Dermatologia e Esté-Dermatologia e Esté-Dermatologia e Esté-Dermatologia e Esté-Dermatologia e Esté-
tica Cidade do Açotica Cidade do Açotica Cidade do Açotica Cidade do Açotica Cidade do Aço

Telefone(s): 33428888
 -  -  -  -  - ICT - Instituto de Cul-ICT - Instituto de Cul-ICT - Instituto de Cul-ICT - Instituto de Cul-ICT - Instituto de Cul-
tura Técnicatura Técnicatura Técnicatura Técnicatura Técnica
Tel:3348-1338/ 3348-1594

www.colegioict.com.br
 -  -  -  -  - Joalheria ImperialJoalheria ImperialJoalheria ImperialJoalheria ImperialJoalheria Imperial
das  Agulhas Negrasdas  Agulhas Negrasdas  Agulhas Negrasdas  Agulhas Negrasdas  Agulhas Negras

Desconto de 5% parce-
lado e 15% à vista -  Ex-
ceto produtos em promo-
ção.

Telefone(s): 3354-1965
 -  -  -  -  - MEGA Curso Prepa-MEGA Curso Prepa-MEGA Curso Prepa-MEGA Curso Prepa-MEGA Curso Prepa-
ratório - Pré-vestibularratório - Pré-vestibularratório - Pré-vestibularratório - Pré-vestibularratório - Pré-vestibular
e Concursose Concursose Concursose Concursose Concursos

Telefone(s): 3342 6494
/ 99910065
- Nutricionista - Dra. Ma-- Nutricionista - Dra. Ma-- Nutricionista - Dra. Ma-- Nutricionista - Dra. Ma-- Nutricionista - Dra. Ma-
ria Cristina M. Cericatoria Cristina M. Cericatoria Cristina M. Cericatoria Cristina M. Cericatoria Cristina M. Cericato

Telefone(s): 33481377
e 33434155
 -  -  -  -  - Ótica VisualÓtica VisualÓtica VisualÓtica VisualÓtica Visual

Telefone(s): 3355-4783
- - - - - Prófisio FisioterapiaPrófisio FisioterapiaPrófisio FisioterapiaPrófisio FisioterapiaPrófisio Fisioterapia
Inteligente - Thais CorInteligente - Thais CorInteligente - Thais CorInteligente - Thais CorInteligente - Thais Cor-----
rea Aguiarrea Aguiarrea Aguiarrea Aguiarrea Aguiar

Telefone: 33480231
 -  -  -  -  - Psicólogo - Fábio Go-Psicólogo - Fábio Go-Psicólogo - Fábio Go-Psicólogo - Fábio Go-Psicólogo - Fábio Go-
mes Mullermes Mullermes Mullermes Mullermes Muller

Telefone(s): 3348-3707
 -  -  -  -  - RADEANE  - Institu-RADEANE  - Institu-RADEANE  - Institu-RADEANE  - Institu-RADEANE  - Institu-
to Educacionalto Educacionalto Educacionalto Educacionalto Educacional
Telefone(s): 3346-0748 /
fax: 3350-4335

www.radeane.com.br
 -  -  -  -  - Redestock. Com. Co-Redestock. Com. Co-Redestock. Com. Co-Redestock. Com. Co-Redestock. Com. Co-
mercial Eletro-Eletôni-mercial Eletro-Eletôni-mercial Eletro-Eletôni-mercial Eletro-Eletôni-mercial Eletro-Eletôni-
cos Lcos Lcos Lcos Lcos LTDATDATDATDATDA - - - - -
Telefone(s): (24) 3354-
1284 /3354-3275
 -  -  -  -  - Resengás de Resen-Resengás de Resen-Resengás de Resen-Resengás de Resen-Resengás de Resen-
de POWER GÁSde POWER GÁSde POWER GÁSde POWER GÁSde POWER GÁS

Telefone(s):3355-1301
/  3355-6957 / 3355-6952

Instalação e Manuten-
ção de GNV.
 -  -  -  -  - ReumatologistaReumatologistaReumatologistaReumatologistaReumatologista
DrDrDrDrDr. Luiz Renna. Luiz Renna. Luiz Renna. Luiz Renna. Luiz Renna

Telefone(s): 81333427
- 99432076
 -  -  -  -  - SuperondaSuperondaSuperondaSuperondaSuperonda

Preço especial para só-
cios do sindicato

Endereço: Sede do Sin-
dicato na rua Gustavo Lira,
9 - Centro - Volta Redon-
da - Telefone:  2102 -2823
 -  -  -  -  - UBMUBMUBMUBMUBM

Telefone(s): 0800 725
0222 ou (24) 33250222

www.ubm.br
 - UGB - Centro Univer - UGB - Centro Univer - UGB - Centro Univer - UGB - Centro Univer - UGB - Centro Univer-----
sitário Geraldo Di Biasesitário Geraldo Di Biasesitário Geraldo Di Biasesitário Geraldo Di Biasesitário Geraldo Di Biase

Telefone(s): 3347-4530
/ 3347-4100
 -  -  -  -  - UnifoaUnifoaUnifoaUnifoaUnifoa

Descontos especiais
para sócios do sindicato.

Telefone(s): 3344 8414
- 3338 2764 e 3348 1314

Acesse o site e confira
os cursos e os dias do ves-
tibular: www.unifoa.edu.br

Veja tabela de descontos
de alguns cursos: Engenha-
ria Civil, Elétrica, da Produ-
ção ou Mecânica - 15%.
 - Uniodonto - Uniodonto - Uniodonto - Uniodonto - Uniodonto
Telefone: 2102-2828
 - CLIMELP-Diagnóstico - CLIMELP-Diagnóstico - CLIMELP-Diagnóstico - CLIMELP-Diagnóstico - CLIMELP-Diagnóstico
por imagempor imagempor imagempor imagempor imagem
Telefone: 3343-0945
 - Cursos Educar - Cursos Educar - Cursos Educar - Cursos Educar - Cursos Educar
ProfissionalizantesProfissionalizantesProfissionalizantesProfissionalizantesProfissionalizantes
Telefones: 3348-1117/
8834-2710
 - Escola Ativa Resende - Escola Ativa Resende - Escola Ativa Resende - Escola Ativa Resende - Escola Ativa Resende
Av.: João FerreiraPinto, 169,
Jardim Jalisco-Resende
 - IEBEU - - IEBEU - - IEBEU - - IEBEU - - IEBEU - Inglês, Espa-
nhol, gestão administrativa
e informática-Tel: 3348-2377

 - Psicopedagogia Clíni- - Psicopedagogia Clíni- - Psicopedagogia Clíni- - Psicopedagogia Clíni- - Psicopedagogia Clíni-
ca e Pedagogica - Mariaca e Pedagogica - Mariaca e Pedagogica - Mariaca e Pedagogica - Mariaca e Pedagogica - Maria
Antônia CaitanoAntônia CaitanoAntônia CaitanoAntônia CaitanoAntônia Caitano
Tel.:3343-4083/3343-6345
 - Microvale Educação - Microvale Educação - Microvale Educação - Microvale Educação - Microvale Educação
ProfissionalProfissionalProfissionalProfissionalProfissional
Tel: 3322-9898
 - Nutricionista Helena - Nutricionista Helena - Nutricionista Helena - Nutricionista Helena - Nutricionista Helena
Mathias MottaMathias MottaMathias MottaMathias MottaMathias Motta
Tel.: 3326-5487/3322-3715
 - Pousada Alcobara em - Pousada Alcobara em - Pousada Alcobara em - Pousada Alcobara em - Pousada Alcobara em
BúziosBúziosBúziosBúziosBúzios
Desconto especial nos
períodos fora de tempo-
rada.
Tel.: 21 9212-0585/ 22
2623-6977
 - Prófisio Fisioterapia - Prófisio Fisioterapia - Prófisio Fisioterapia - Prófisio Fisioterapia - Prófisio Fisioterapia
InteligenteInteligenteInteligenteInteligenteInteligente
Tel.:3348-0231
 - UPTIME Comunicação - UPTIME Comunicação - UPTIME Comunicação - UPTIME Comunicação - UPTIME Comunicação
em Inglêsem Inglêsem Inglêsem Inglêsem Inglês
Telefone:3348-4890
www.uptime.com.br
 - VS Car - Alinhamento - VS Car - Alinhamento - VS Car - Alinhamento - VS Car - Alinhamento - VS Car - Alinhamento
e Mecânicae Mecânicae Mecânicae Mecânicae Mecânica
Tel.:9814-7864/9242 6178
 - CIPETRAN SUL - Ins- - CIPETRAN SUL - Ins- - CIPETRAN SUL - Ins- - CIPETRAN SUL - Ins- - CIPETRAN SUL - Ins-
peção Veicular de Gáspeção Veicular de Gáspeção Veicular de Gáspeção Veicular de Gáspeção Veicular de Gás
Tel.: 3339-8864
 - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA
Tel.: 3346-2342
 -  -  -  -  - Nutricionista Dra. Li-Nutricionista Dra. Li-Nutricionista Dra. Li-Nutricionista Dra. Li-Nutricionista Dra. Li-
diane dos Anjos Silvadiane dos Anjos Silvadiane dos Anjos Silvadiane dos Anjos Silvadiane dos Anjos Silva
Tel.: 3112-2203
 -  -  -  -  - Nutricionista Dra. Cris-Nutricionista Dra. Cris-Nutricionista Dra. Cris-Nutricionista Dra. Cris-Nutricionista Dra. Cris-
tiane Ribeiro de Souzatiane Ribeiro de Souzatiane Ribeiro de Souzatiane Ribeiro de Souzatiane Ribeiro de Souza
PassosPassosPassosPassosPassos
Tel.:  2102-2550
 - PSICOCLIN - CLÍNI- - PSICOCLIN - CLÍNI- - PSICOCLIN - CLÍNI- - PSICOCLIN - CLÍNI- - PSICOCLIN - CLÍNI-
CA DE PSICOLOGIA ECA DE PSICOLOGIA ECA DE PSICOLOGIA ECA DE PSICOLOGIA ECA DE PSICOLOGIA E
PSICANÁLISEPSICANÁLISEPSICANÁLISEPSICANÁLISEPSICANÁLISE
Tel.: 3324-9145

Conheça os convênios que o Sidnicato dos Metalúrgicos oferece para os seusConheça os convênios que o Sidnicato dos Metalúrgicos oferece para os seusConheça os convênios que o Sidnicato dos Metalúrgicos oferece para os seusConheça os convênios que o Sidnicato dos Metalúrgicos oferece para os seusConheça os convênios que o Sidnicato dos Metalúrgicos oferece para os seus
associados. E se você ainda não é sócio, sindicalize-se.associados. E se você ainda não é sócio, sindicalize-se.associados. E se você ainda não é sócio, sindicalize-se.associados. E se você ainda não é sócio, sindicalize-se.associados. E se você ainda não é sócio, sindicalize-se.


