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Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

A comissão da PLR se reunirá,
nesta sexta-feira, dia 26, para reto-
mar as negociações para o fechamento
da PLR 2009 dos trabalhadores.

 A negociação será realizada com
uma comissão formada por 11 re-
presentantes da empresa e 11 dos
trabalhadores, sendo apenas 2 re-
presentantes do sindicato.

Comissão se reúneComissão se reúneComissão se reúneComissão se reúneComissão se reúne
para negociarpara negociarpara negociarpara negociarpara negociar
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Os trabalhadores da CSN, da ativa, aposentados ou que já se desligaram da empresa,
devem participar da assembleia hoje (24), às 18h, na subsede do sindicato, no bairro Retiro.

Na assembléia serão discutidas todas as dúvidas e prestados os esclarecimentos pelos advogados
que estão cuidando das ações. A subsede do Retiro fica na Avenida Antônio de Almeida, 603,
próximo ao colégio João XXIII. A participação do. A participação do. A participação do. A participação do. A participação dos companheiros é fundamental.s companheiros é fundamental.s companheiros é fundamental.s companheiros é fundamental.s companheiros é fundamental.

PPPPProcesso da PLR 1998 e 2003 dosrocesso da PLR 1998 e 2003 dosrocesso da PLR 1998 e 2003 dosrocesso da PLR 1998 e 2003 dosrocesso da PLR 1998 e 2003 dos
trabalhadores da CSNtrabalhadores da CSNtrabalhadores da CSNtrabalhadores da CSNtrabalhadores da CSN

Eleição daEleição daEleição daEleição daEleição da
CIPCIPCIPCIPCIPA na EMACA na EMACA na EMACA na EMACA na EMAC

Os trabalhadores da EMAC esco-
lherão seus cipistas na eleição do
dia 8 de abril. O pleito será realiza-
do de 7h30 às 17h e os eleitos terão
um mandato de 2010 a 2011.

Os cipistas lutam para que a se-
gurança no ambiente de trabalho
seja garantida e o risco de acidente
seja zero.

Se você tem esse compromisso,
canditate-se.

SEGURANÇA ACIMA DE TUDO!SEGURANÇA ACIMA DE TUDO!SEGURANÇA ACIMA DE TUDO!SEGURANÇA ACIMA DE TUDO!SEGURANÇA ACIMA DE TUDO!
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CONVÊNIOSCONVÊNIOSCONVÊNIOSCONVÊNIOSCONVÊNIOS

VIDACOR CONSÓRCIOS, COM PRODUTOS DE CONSÓRCIOSVIDACOR CONSÓRCIOS, COM PRODUTOS DE CONSÓRCIOSVIDACOR CONSÓRCIOS, COM PRODUTOS DE CONSÓRCIOSVIDACOR CONSÓRCIOS, COM PRODUTOS DE CONSÓRCIOSVIDACOR CONSÓRCIOS, COM PRODUTOS DE CONSÓRCIOS
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EASY WORLD CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO -EASY WORLD CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO -EASY WORLD CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO -EASY WORLD CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO -EASY WORLD CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO -
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O sindicato não concorda com
esse modelo de negociação, que pre-
judica os companheiros. Mesmo
assim, irá para a negociação com
disposição para garantir um acor-
do melhor.

E só pra lembrar, a empresa apre-
sentou um lucro de quase R$ 2,6 bi-
lhões em 2009.
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Câmara aprova uso
do FGTS em compra de

ações da Petrobras
O plenário da Câmara

aprovou uma emenda ao
projeto de lei 5941/09, per-
mitindo aos trabalhadores
já acionistas da Petrobras,
usarem até 30% do saldo

de suas contas individu-
ais do FGTS para subscre-
ver as ações no processo
de capitalização da estatal.
Na subscrição, apenas os
atuais acionistas poderão

comprar ações.
O projeto, de autoria do

Executivo, autoriza o gover-
no a participar do aumen-
to de capital da empresa e
também permite que a

ROYALTIES DO PETRÓLEO
Sindicato dos

Metalúrgicos repudia
emenda  que prejudica

Estado do Rio de
Janeiro e municípios

A direção do sindicato,
que luta pelos direitos dos
trabalhadores e sempre es-
teve ao lado dos legítimos
interesses da população,
repudia a emenda Ibsen Pi-
nheiro, que trata da divisão
dos royalties do petróleo.

A emenda, aprovada na
Câmara dos Deputados, tira
do Estado do Rio de Janei-
ro e 90 cidades fluminen-

ses o valor de R$ 7,5 bi-
lhões por ano, que são uti-
lizados para investimentos
em saúde, educação, segu-
rança, entre outros.

Agora a emenda vai para
o senado e se for aprovada
causará um prejuízo enor-
me aos municípios que, em
alguns casos, tem mais da
metade da arrecadação tri-
butária vinda dos royalties.

CAMPANHA SALARIAL  2010

Sugestão dos trabalhadores:

Para garantirmos uma pauta que contempe os anseios dos trabalhadores precisamos que você,
trabalhador, escreva duas sugestões e o nome de sua empresa. Recolheremos ao final do expedi-
ente. Não seja só um expectador, participe da campanha salarial.

Empresa:

VVVVVem aí...em aí...em aí...em aí...em aí...
COM ZEZÉ DI CAMARGO E LUCIANOCOM ZEZÉ DI CAMARGO E LUCIANOCOM ZEZÉ DI CAMARGO E LUCIANOCOM ZEZÉ DI CAMARGO E LUCIANOCOM ZEZÉ DI CAMARGO E LUCIANO

Sorteio para associados de dois carros, duas motos,Sorteio para associados de dois carros, duas motos,Sorteio para associados de dois carros, duas motos,Sorteio para associados de dois carros, duas motos,Sorteio para associados de dois carros, duas motos,
prêmios de prêmios de prêmios de prêmios de prêmios de R$ 1 mil e muito mais, aguardem!R$ 1 mil e muito mais, aguardem!R$ 1 mil e muito mais, aguardem!R$ 1 mil e muito mais, aguardem!R$ 1 mil e muito mais, aguardem!

Escala dos bombeiros da CSNEscala dos bombeiros da CSNEscala dos bombeiros da CSNEscala dos bombeiros da CSNEscala dos bombeiros da CSN
Recebemos denúncia de

possíveis irregularidades
na escala dos bombeiros da
CSN. O sindicato entrou em
contato com a empresa, que
afirmou estar cumprindo a
Lei. Com isso, analisamos
juridicamente e constata-
mos que a empresa está
cumprindo a Lei 11.901 de
2009, que diz:

Art. 5o A jornada doArt. 5o A jornada doArt. 5o A jornada doArt. 5o A jornada doArt. 5o A jornada do
Bombeiro Civil é de 12Bombeiro Civil é de 12Bombeiro Civil é de 12Bombeiro Civil é de 12Bombeiro Civil é de 12
(doze) horas de trabalho(doze) horas de trabalho(doze) horas de trabalho(doze) horas de trabalho(doze) horas de trabalho

União venda à Petrobras,
sem licitação, o direito de
explorar até 5 bilhões de
barris de petróleo e gás
natural em áreas ainda não
concedidas do pré-sal.

por 36 (trinta e seis) ho-por 36 (trinta e seis) ho-por 36 (trinta e seis) ho-por 36 (trinta e seis) ho-por 36 (trinta e seis) ho-
ras de descanso, numras de descanso, numras de descanso, numras de descanso, numras de descanso, num
total de 36 (trinta e seis)total de 36 (trinta e seis)total de 36 (trinta e seis)total de 36 (trinta e seis)total de 36 (trinta e seis)
horas semanais.horas semanais.horas semanais.horas semanais.horas semanais.

Art. 6o É asseguradoArt. 6o É asseguradoArt. 6o É asseguradoArt. 6o É asseguradoArt. 6o É assegurado
ao Bombeiro Civil:ao Bombeiro Civil:ao Bombeiro Civil:ao Bombeiro Civil:ao Bombeiro Civil:

III - adicional de pe-III - adicional de pe-III - adicional de pe-III - adicional de pe-III - adicional de pe-
riculosidade de 30%riculosidade de 30%riculosidade de 30%riculosidade de 30%riculosidade de 30%
(trinta por cento) do(trinta por cento) do(trinta por cento) do(trinta por cento) do(trinta por cento) do
salário mensal sem ossalário mensal sem ossalário mensal sem ossalário mensal sem ossalário mensal sem os
acréscimos resultantesacréscimos resultantesacréscimos resultantesacréscimos resultantesacréscimos resultantes
de gratificações, prêmi-de gratificações, prêmi-de gratificações, prêmi-de gratificações, prêmi-de gratificações, prêmi-
os ou participações nosos ou participações nosos ou participações nosos ou participações nosos ou participações nos
lucros da empresa.lucros da empresa.lucros da empresa.lucros da empresa.lucros da empresa.


