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Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

Rumo a campanha
salarial vitoriosa

CAMPANHA SALARIAL  2010

Após o pleito que reele-
geu Renato Soares, confir-
mando a vontade dos tra-
balhadores de continuar o
projeto iniciado em 2006,
a diretoria já está pondo a
mão na massa, e iniciando
a campanha salarial 2010.

Esta campanha salarial
já está trazendo novidades.

Algumas delas serão itens
específicos que trarão ques-
tões referentes às trabalha-
doras metalúrgicas. Isso
traduz um olhar especial
para as mulheres, uma con-
quista da Secretaria da
Mulher,que nos próximos
meses estará completando
dois anos de existência.

E, na intenção de con-
sultar os trabalhadores, Re-
nato pede aos metalúrgicos
que apresentem sugestões
para a elaboração da pauta
de reivindicações, que será
levada a apreciação dos tra-
balhadores e depois à mesa
de negociação com as em-
presas da região.

O verso deste boletim
contem algumas perguntas
para os companheiros. De-
pois de respondê-las favor
devolver ainda hoje ao sin-
dicato. Para também serão
disponibilizadas urnas nas sa-
ídas da empresa. Ou o tra-
balhador poderá entregar no
sindicato.

O Departamento Jurídico
do sindicato acaba de ga-
nhar liminar, expedida pelo
juiz Flávio Pimentel de Le-
mos Filho, da 3ª Vara Cível
de Volta Redonda, que obri-
ga a Concessionária Accio-
na a fazer as obras emergen-
ciais de pavimentação e si-
nalização no trecho de seis
quilômetros da BR 393, que
liga o bairro do Conforto a
Rodovia Dutra.

Esta luta começou desde
o ano passado, quando foi
realizada uma paralisação
na BR 393 na intenção de

Sindicato consegue liminar que
garante obras na Rod. 393

chamar a atenção das auto-
ridades sobre as péssimas
condições da rodovia. Em
seguida, o sindicato entrou em
contato com Dário José de
Carvalho, presidente da As-
sociação de Moradores e
Amigos do Bairro Conforto,
para que a ação fosse ajuiza-
da, com o acompanhamento
jurídico até a sentença.

A razão que levou o sin-
dicato a mover a ação foi
que, segundo as palavras
do próprio presidente: “Mui-
tos metalúrgicos passam
por ali todos os dias na ida

e na volta do trabalho. Além
disso, a população em ge-
ral também é afetada pela
má conservação daquele tre-
cho. Antes, já havíamos par-
ticipado de protestos con-
tra os repetidos acidentes
causados pela má conser-
vação da estrada e chega-
mos a conversar com re-

presentantes do Dnit para
que as obras fossem feitas,
mas como nada adiantou,
fomos obrigados a entrar
na Justiça”

O juiz estabeleceu uma
multa diária de R$ 10 mil para
a empresa, no caso de sua
decisão não ser cumprida.

SINDICATO CIDADÃO

...chegamos a conversar com repre-
sentantes do Dnit para que as obras fos-
sem feitas, mas como nada adiantou,
fomos obrigados a entrar na Justiça”

Renato Soares - Presidente

“
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Sindicato dos Metalúrgicos tem nova
direção até 2014. Renato e membros da
diretoria agradecem a confiança que o
trabalhador depositou em sua gestão e
confirmou através do seu voto

Por volta das 21h de
ontem (17), metalúrgicos
comemoraram o resultado
da votação. Renato é ree-
leito e renova alguns qua-
dros da diretoria. E para os
que continuaram à frente do
sindicato, esta eleição sig-
nificou a aprovação do tra-
balho que foi desenvolvido
até agora. É claro que ain-
da existem vários desafios
a serem enfrentados, mas
que, com certeza, deverão
ser encarados com mais
confiança, segurança e com-
promisso com a classe tra-
balhadora.

Hoje, felizmente a estru-
tura do sindicato é outra e
pode-se dizer que está
pronta para concretizar no-
vos projetos. Trazer para os
municípios da base forma-
ção e qualificação para a
categoria. Poder interceder
e negociar em nome dos
trabalhadores direitos, be-
nefícios e novas oportuni-
dades de trabalho. Não só
com as empresas, mas com
instituições que possam
oferecer mais qualidade de
vida e desenvolvimento para
a população do Sul Flumi-

nense.
No decorrer desses pró-

ximos quatro anos, o dese-
jo é ganhar mais amadure-
cimento que possa refletir
resultados positivos, aju-
dando e contribuindo para
a vida dos trabalhadores.
Sempre procurando abrir
novas frentes de emprego
e mais remuneração para a
categoria.

Trabalhadores se aglutinam na frente
da sede do sindicato na Gustavo
Lira a espera do momento da
apuração

Renato é
abraçado pelos
metalúrgicos,
após o resultado
da vitoriosa
eleição

Momentos antes
da apuração, na

chegada das
urnas no

Recreio dos
Trabalhadores

Reeleito, Renato come



Leilões da Caixa
podem ser ilegais

O Governo Federal edi-
tou a Medida Provisória nº
445/2008, transformada na
Lei nº 11922/2009, que tra-
ta de assuntos relaciona-
dos à renegociação de
contratos do Sistema Fi-
nanceiro de Habitação, que
foram firmados até 5 de se-
tembro de 2001. Trata-se
da possibilidade de rene-
gociação de dívidas de mu-
tuários com financiamen-
to de saldo devedor sem
cobertura do FCVS (Fun-
do de Compensação sobre
Variação Salarial).

A Caixa Econômica e
a EMGEA deveriam ter

chamado os mutuários que
já haviam perdido o seu
imóvel por falta de paga-
mento (adjudicada) e ainda
moravam nele (ou em pos-
se de alguém) para rene-
gociarem o saldo devedor.
O que não ocorreu.

Esta MP está em vigor
desde 13 de abril de 2009,
tendo como prazo máximo
para renegociação os 12 me-
ses seguintes da data de sua
publicação. Somente com a
proximidade do término des-
se prazo, é que a Caixa re-
solveu informar aos mutuá-
rios devedores a possibili-
dade de renegociação, isso

muito depois de ter leiloa-
do os milhares de imóveis.
E ainda de forma seletiva.

A ausência dessa infor-
mação pode gerar várias
ações contra a Caixa Eco-
nômica, com a possibilida-
de de anulação do leilão e
conseqüente retomada do
imóvel pelo mutuário pre-
judicado.

O prazo para renegocia-
ção é de seis meses, de
acordo com o parágrafo 2º,
do Art. 3º da Lei e não de
15 dias, conforme está sen-
do informado pela Caixa
Econômica Federal.

Mauro Coelho, presiden-

te da Associação de Mo-
radores do Bairro Vila
Rica, vem orientar que to-
dos os mutuários e ex-
mutuários que se encon-
tram nesta situação de-
vem entrar na Justiça
para obter a retomada do
imóvel ou a renegociação
da dívida.

Ele avisa também que,
os interessados devem
imediatamente entrar
com o processo na Jus-
tiça, utilizando o argu-
mento da Lei nº 11922/
2009 já que o prazo es-
tabelecido pela Lei vai até
10 de abril de 2010.

emora com metalúrgicos

Jarbas Aurelio Guilherme /  Roberto Carlos Coutinho /
Silvio Romero de Freitas / José Augusto Guilherme /
Luiz Andre Faria Machado / Alexandre Costa Azeredo /
Glicerio Leão de Souza / José Carlos Ferreira

Veja os nomes dos diretores eleitos

Presidente:
:: Renato Soares Ramos
Vice presidente:
:: Silvio José Campos
Secretário de Finanças e Administração:
:: Edmilson José Alvarenga
 Secretário de Assuntos Jurídicos:
:: José Eli Mendes da Silva
 Secretário de Formação, Comunicação e Assuntos Sócio-
econômicos:
:: Bartolomeu Citeli da Silva
 Secretário de Saúde Ocupacional, Segurança do Traba-
lho e Assuntos Previdenciários:
:: Laércio de Andrade Oliveira
 Secretário de Organização por Local de Trabalho:
:: Almir Paulino de Oliveira

Rui de Souza Freitas / José Carlos Puziol / Luiz Henrique
do Carmo

João Carlos Longo / Jeremias Casemiro

Suplentes: Edgard Mehl / Roberto Dutra de Oliveira /
Raimundo Nonato de Freitas / Luiz Mendes da Silva /
Theodoro Bento da Silva / Ilson da Silva Coelho / José
das Graças Lima / Arthur Gomes de Lima

Conselho de Base EfetivosDiretoria Administrativa

Conselho de Delegados Efetivos

Conselho Fiscal Efetivos

Suplentes: Jose Pedro Inacio Neto /
Lúcio Antônio Ferreira de Carvalho

Suplentes: Renato Brito do Carmo /
Ronaldo Riguete / Cesar Elias Avelino

Suplentes
André Kondylopoulos / Jovelino José Juffo / Antônio
Carlos Medeiros / Carlos Pinho da Silva / Orlando Zam-
boti Neto / Maurício Abraão Guimarães / João Ricardo
Alves Bastos



Sindicato faz alerta
aos ex-alunos do

colégio Futuro
Millenium

O sindicato estará promovendo na
próxima quarta-feira (24 de março)
assembléia para esclarecer os processos
da PLR dos anos de 1998 e 2003 da
CSN. Os trabalhadores envolvidos
deverão comparecer, às 18h, à sede do
sindicato no bairro do Retiro (Av. Antônio
Almeida, 603).

AssembléiaAssembléiaAssembléiaAssembléiaAssembléia
sobre as PLR´ssobre as PLR´ssobre as PLR´ssobre as PLR´ssobre as PLR´s
de 1998 e 2003de 1998 e 2003de 1998 e 2003de 1998 e 2003de 1998 e 2003

atenção

A Coordenadoria de
Educação do município
está com grande quantida-
de de diplomas prontos,
aguardando os ex-alunos
do Colégio Futuro Mille-
nium, fechado há mais de
1 ano, dirigido pela antiga
direção do sindicato.

É importante que es-
ses alunos compareçam
a Coordenadoria para fa-
zer a retirada de seu di-
ploma, já que se trata de
documento de suma im-
portância no currículo e
na carreira profissional
desses jovens.

1- Reajuste salarial (Ganho real + INPC Pleno)

2- Melhoria do Plano Odontológico

3- Piso Salarial Profissional

4- Plano de Cargos e salários; Com sistema de progressão anual que contempla todos os
empregados

5- Primarização: Fim da terceirização de mão de obra

6- PLR / Comissão: Revisão dos critérios

7- Multa por descumprimento de cláusula do acordo

8 - Aumento do valor do Cartão Alimentação para R$ 200;

9 - Reformulação da Tabela do Turno

10 - Melhorar a qualidade do lanche

11 - Liberação do Refeitório para os trabalhadores do turno

12 - Ampliação da rede conveniada com farmácias da região.

Essas são algumas das reivindicações que o sindicato acredita que são
fundamentais para a pauta da campanha salarial 2010/2011.
Trabalhador, marque as principais:

Sugestão dos trabalhadores:

corte e deposite na urna ou devolva na sede do sindicato

A direção do sindicato pede aos trabalhadores que não se sintam contemplados com as
propostas acima, sugiram novas reivindicações.


