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ACORDO COLETIVO 2010/2011

Sindicato anuncia a
‘Festa dos Trabalhadores’

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 suces-
sos como “É o amor” e
“Mexe que é bom”. Além de-
les, abrirão a programação
o cantor Bochecha e ban-

das de sucesso da região.
Durante o evento serão rea-
lizados trinta sorteios.

O presidente do sindicato,
recém eleito pelos trabalha-
dores para o seu segundo
mandato, afirma: “está progra-
mado que o show do Zezé Di
Carmargo e do Luciano deve-
rá começar antes das 21h,
para que os trabalhadores que
pegam no turno de “zero
hora” possam curtir até o fim

da festa. Afinal, esta festa é
para os trabalhadores”.

E atenção! Para partici-
par da festa basta levar 1
quilo de alimento não pe-
recível. E  só participarão
dos sorteios aqueles traba-
lhadores que já são sindi-
calizados. E avisa que o sin-
dicato só está sindicalizan-
do trabalhadores que estão
na ativa e que poderão pro-
curar o sindicato até o dia

Aprovada a pauta de
reivindicações para o

acordo coletivo 2010/2011
A categoria aprovou a pauta de reivindicações para o
acordo coletivo 2010/2011 para as empresas do
Metalsul. 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 da
união de todos. Trabalhadores unidos, sindicato forte!
(a pauta de reivindicações será publicada no
próximo boletim)

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 prêmio de
R$ 5 mil, duas TV´s de LCD
42’, dez prêmios de R$ 1
mil, duas geladeiras, duas
máquinas de lavar, dois fo-
gões, cinco bicicletas e dois
prêmios de R$ 500,00.
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Os trabalhadores que ti-
veram carteira assinada
pelo menos um mês e re-
ceberam um salário míni-
mo em 2009 deverão rece-
ber nos próximos dias car-
tas do Ministério do Traba-
lho qinformando sobre a
disponibilidade do benefí-
cio. Segundo o Ministério,
este abono, no valor de um
salário mínimo, ainda não
foi retirado por 1,4 milhão
de trabalhadores. O calen-
dário para pagamento ter-
mina em 30 de junho.

1,4 milhão de
trabalhadores

ainda não sacaram
seu PIS/Pasep

Sindicato, Metalsul e empresas de
Barra Mansa se reúnem com o
Ministro Lupi, no Rio de Janeiro

Com o objetivo de tra-
zer investimentos para as
empresas do município de
Barra Mansa que foram
atingidas pelas fortes en-
chentes nos últimos me-
ses, o presidente do Sin-
dicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense, Renato So-
ares, o secretário executi-
vo do Sindicato das Indús-
trias Metalúrgicas do Sul
Fluminense (Metasul), Ro-
naldo Alves, e representan-
tes de empresas do muni-
cípio conversaram no últi-
mo dia 21/3, com o Minis-
tro do Trabalho, Carlos
Lupi, no Rio de Janeiro.

Durante o encontro foi
solicitada a concessão de
uma linha de crédito do

Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e
Social (BNDES) para a re-
estruturação dessas empre-
sas, garantindo a manuten-
ção de cerca de mil pos-
tos de trabalho. ‘Fomos
muito bem recebidos pelo
ministro Carlos Lupi.
Como sempre ele foi mui-
to atencioso’, revela o pre-
sidente do Sindicato dos
Metalúrgicos, salientando
que a preocupação é com
os trabalhadores, por con-
ta das demissões e o atra-
so do pagamento. ‘Fomos
procurar uma forma de aju-
dar os trabalhadores, atra-
vés de um crédito no BN-
DES que atendesse às em-
presas, com juros mais

baixos e prazos mais lon-
gos’, ressalta Renato.

A solicitação dos em-
presários e sindicalistas
parece ter sido atendida, já
que uma reunião praa dis-
cutir o assunto foi marca-
da. ‘Foi marcada uma reu-
nião com Elvio Lima Gas-
par, diretor do BNDES, em
Brasília, para discutir quais
as melhores opções para
as empresas’, informa Re-
nato, contando que por
conta de outros compro-
missos não participará des-
sa reunião. ‘Este primeiro
encontro foi muito provei-
toso. Sempre que precisa-
mos o ministro nos aten-
de. Agora nos resta aguar-
dar’, salienta.

A direção do sindicato
após conversa com os tra-
balhadores na portaria da
empresa por diversas vezes,
solicitou uma reunião com
a direção da empresa para
tratar de reclamações dos
trabalhadores. O sindicato
está aguardando o agenda-
mento da reunião.

Atenção

O sindicato informa que
a audiência sobre insalubri-
dade dos trabalhadores da
Cilbrás, que foi suspensa
pela empresa desde outu-
bro do ano passado, está
marcada para o dia 10/05,
às 9h40, na 1º Vara do Tra-
balho em Volta Redonda.

Será no dia 10 a
audiência sobre
insalubridade

Cilbrás

Litografia
Valença

A direção do sindicato se
reuniu no último dia 8/4, com
a direção da empresa Voto-
rantin Siderurgia para discu-
tirem vários assuntos referen-
tes ao dia-a-dia do trabalha-
dor de diversas áreas.

Entre os assuntos tratados
estão: o excesso de horas
extras, equiparação salarial,
condições inseguras, adicio-
nais de periculosidade e in-
salubridade, registro de pon-
to, horário de trabalho, horá-
rio do ônibus e o cumpri-
mento do horário de refeição.

A empresa reconhece a

VOTORANTIM SIDERURGIA

Sindicato reúne com empresa
e apresenta avanços

falta de mão de obra, e infor-
mou ao sindicato que já es-
tão sendo feitas novas con-
tratações. Além disso, disse
também que está realizando
um trabalho com empresa
especializada para o realinha-
mento na empresa.

Além disso, disse que já
solucionou o problema do
ônibus do pessoal do “zero
hora”, em Resende, que es-
tavam retornando muito tar-
de, colocando um micro
ônibus para atender aos tra-
balhadores.

A direção do sindicato

estará se reunindo nesta 5ª
feira, dia 15, com a gerência
de segurança da empresa,
para que se informar sobre
as medidas tomadas em re-
lação à segurança, outra re-
clamação dos trabalhadores.

Quanto ao registro de
ponto, a empresa informou
que já esta sendo instala-
das as roletas e que, em bre-
ve, já estará funcionando o
sistema de ponto eletrôni-
co. O sindicato continua
buscando soluções para os
problemas levantados pelos
os trabalhadores.


