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Todos juntos, sem crise,
e rumo à vitória!

ACORDO COLETIVO 2010/2011

Sindicato anuncia a
‘Festa dos Trabalhadores’

Nesta quarta feira (7), a categoria aprovou a pauta de reivindicações para o
acordo coletivo 2010/2011 da CSN e terceiras. A pauta tem grandes novidades

como ítens que tratam de questões específicas relacionadas a mulher
trabalhadora, além da proposta de implantação do Plano de Cargos e Salários.

Agora só depende de nós. Trabalhadores unidos, sindicato forte!
(a pauta de reivindicações será publicada no próximo boletim)

Este ano a festa será no dia 2 de maio e só participará dos
sorteios quem já é sindicalizado e quem se encontra na ativa. A
atração principal será Zeze Di Camargo e Luciano e o portão da

Ilha São João será aberto a partir das 14h30

A cada ano que passa, a
programação vem sendo
construída para agradar ain-
da mais o trabalhador e sua
família. E este ano o sindi-
cato estará trazendo como
show principal Zezé di Ca-
margo e Luciano, que can-
tarão seus grandes sucessos
como “É o amor” e “Mexe
que é bom”. Além deles,
abrirão a programação o can-
tor Bochecha e bandas de
sucesso da região. Durante
o evento serão realizados
trinta sorteios.

O presidente do sindi-
cato, recém eleito pelos tra-

balhadores para o seu se-
gundo mandato, afirma:
“está programado que o
show do Zezé Di Carmargo
e do Luciano deverá come-
çar antes das 21h, para que
os trabalhadores que pegam
no turno de “zero hora” pos-
sam curtir até o fim da fes-
ta. Afinal, esta festa é para
os trabalhadores”.

E atenção! Para partici-
par da festa basta levar 1
quilo de alimento não pere-
cível. E  só participarão dos
sorteios aqueles trabalhado-
res que já são sindicaliza-
dos. E avisa que o sindicato

só está sindicalizando tra-
balhadores que estão na ati-
va e que poderão procurar
o sindicato até o dia 30 de
abril, das 8h às 17h30, nas
sedes: Volta Redonda
(Gustavo Lira, 9), Barra
Mansa e Resende.

A premiação da Festa
conta com: dois carros 0
km, duas motos, um prê-
mio de R$ 5 mil, duas TV´s
de LCD 42’, dez prêmios
de R$ 1 mil, duas geladei-
ras, duas máquinas de la-
var, dois fogões, cinco bi-
cicletas e dois prêmios de
R$ 500,00.

LDLDLDLDLDVRVRVRVRVR
sob nova
direção

Acabou de tomar pos-
se, na última quinta-feira
(1/4) a nova diretoria da
Liga de Desportos de Vol-
ta Redonda (LDVR). A par-
tir de agora estará a sua
frente, como presidente,
José Graça Lima.

A diretoria do Sindicato
dos Metalúrgicos parabeni-
za a nova diretoria, em es-
pecial o nosso diretor Rui
de Souza Freitas, desejan-
do um mandato de grandes
realizações. E se coloca à
disposição, caso seja ne-
cessário ajudar.
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Trabalhadores que preci-
sam descer no ponto próxi-
mo a entrada da Usina Pre-
sidente Vargas, no Conforto,
estão sendo prejudicados pe-
los ônibus da Viação Pinhei-
ral. O que está ocorrendo é
que os ônibus estão desvi-
ando na Vila Santa Cecília,
ao invés de irem até o Con-
forto. O que vem obrigan-
do os trabalhores a cami-
nhar em torno de 3 km até
a passarela do Conforto. E
isso vem causando proble-
mas de atrasos no cartão de
ponto dos trabalhadores.

Os trabalhadores tem se
queixado da forma que es-
tão sendo conduzidos os
departamentos da CSN.
Cada um funcionando de
acordo com o interesse de
cada gerencia.

As horas extras, por
exemplo, são pagas ou com-
pensadas a quem e quando
o gerente quer. Além disso,
os trabalhadores vêm recla-
mando sobre a super prote-
ção a alguns (os pupilos),
enquanto a maioria está sen-
do penalizada.

O sindicato está de olho
e lembra a todos que: traba-
lhador unido representa sin-
dicato forte! Sindicalize-se!

Viação Pinheiral está
prejudicando trabalhadores

O transporte público é
uma concessão pública. Ou
seja, é um serviço prestado
por empresas que ganham a
concorrência, mas que tem
o dever de bem servir aos
seus usuários, que pagam
tarifas pelo atendimento.

É por isso que o Sindica-
to dos Metalúrgicos já está
formalizando a queixa ao re-
presentante da Viação Pinhei-
ral. Entrando em contato com
o companheiro Raimundo
José, presidente do Sindica-
to dos Rodoviários; encami-
nhando ofício ao prefeito de

Pinheiral, Antonio Carlos Lei-
te Franco; ao presidente da
Câmara dos Vereadores de
Pinheiral, José Augusto dos
Santos Cardoso; ao presiden-
te do Detro-RJ, Rogério Ono-
fre; e ao Secretário de Esta-
do de Transporte do Rio de
Janeiro, Sr. Sebastião Rodri-
gues Pinto Neto.

Esta direção espera que o
problema seja solucionado o
mais breve possível e os tra-
balhadores voltem à rotina de
vida e de trabalho e a tran-
qüilidade de usar o transpor-
te público intermunicipal.

“Estamos
de olho”
GGGL está funcio-
nando igual a um

“território particular”

Chegam várias denúnci-
as ao sindicato sobre a sus-
peita de homicídio dentro
da Usina Presidente Vargas.

O sindicato já procurou
a DP para averiguar as de-
núncias. Até agora não hou-
ve nenhum Boletim de Ocor-
rência confirmando o fato.

Os trabalhadores que ti-
veram carteira assinada
pelo menos um mês e re-
cebiam um salário mínimo
em 2009 deverão receber
nos próximos dias cartas
do Ministério do Trabalho
que informarão sobre a dis-
ponibilidade do benéficio.
Segundo o ministério. Este
abono, no valor de um sa-
lário mínimo, ainda não foi
retirado por 1,4 milhão de
trabalhadores. O calendário
para pagamento termina em
30 de junho.

Durante auditoria reali-
zada pelo Sindicato dos
Metalúrgicos na Conven-
ção Coletiva de Trabalho
2009/2010 da empresa
Rasper/Despoeiramento
constatou a empresa não
pagou a multa de R$ 424
referente a PLR dos traba-
lhadores.

Suspeita de
homicídio na UPV

Também já se buscou infor-
mações em vários hospitais
da cidade sobre o caso e
nada foi confirmado.

Esta diretoria acredita que
se tivesse havido realmente um
caso de homicídio dentro da
empresa, a família da vítima
já teria se manifestado.

Rasper pagará multa
da PLR atrasada

A direção do sindicato
entrou em contato com a
empresa em São Paulo que
se justificou afirmando que
o fato só ocorreu em fun-
ção de não ter recebido a
cópia da convenção. Mas
já se comprometeu em efe-
tuar o pagamento total até
o dia 15 deste mês.

Se liga
1,4 milhão de
trabalhadores

ainda não
sacaram seu
PIS/Pasep

Na última semana de
março ocorreram as elei-
ções da Comissão Inter-
na de Prevenção de Aci-
dente (CIPA) que elegeu
José Rodrigues dos San-
tos, como titular, e Pau-
lo Matias Graciano, como
suplente.

Esta diretoria parabe-
niza e deseja sucesso
no trabalho dos compa-
nheiros cipistas.

Eleita a
CIPA da
EMAC


