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PLR da CSN será paga até
esta sexta-feira (16)

Conforme a Cláusula Sétima do Acordo da PLR da CSN, o pagamento deverá ser efetuado até o dia 16 de abril,
quando será creditado na conta dos trabalhadores. Aqueles que já não trabalham mais para a empresa, o aviso é

de que os valores ficarão a disposição dos ex-empregados no Departamento de Pessoal da empresa, por um
período de seis meses. (veja abaixo o que consta no acordo)

O sindicato aguarda os trabalhadores
sindicalizados na 4º edição da “Festa do
Trabalhador”, que será no dia 2 de maio
(domingo), a partir das 14h30, na Ilha
São João. Na programação terá o cantor
Buchecha, bandas regionais e, a atração
principal, o show da dupla Zezé Di
Camargo e Luciano, que deverá
começar antes das 21h.

Os prêmios começarão a ser
sorteados a partir das 17 horas. E para
participar é só levar 1kg de alimento
não perecível.

30º prêmio: “bicicleta”
29º prêmio: “bicicleta”
28º prêmio: “bicicleta”
27º prêmio: “bicicleta”
26º prêmio: “bicicleta”
25º prêmio: “R$ 500”
24º prêmio: “máquina de lavar”
23º prêmio: “R$ 500”
22º prêmio: “fogão”
21º prêmio: “geladeira”

Serão sorteados 30 prêmios!
20º prêmio: “máquina de lavar”
19º prêmio: “R$ 1000”
18º prêmio: “fogão”
17º prêmio: “geladeira”
16º prêmio: “R$ 1000”
15º prêmio: “R$ 1000”
14º prêmio: “R$ 1000”
13º prêmio: “TV de 42’”
12º prêmio: “R$ 1000”
11º prêmio: “R$ 1000”

10º prêmio: “R$ 1000”
9º prêmio: “R$ 1000”
8º prêmio: “R$ 1000”
7º prêmio: “R$ 1000”
6º prêmio: “TV 42’”
5º prêmio: “R$ 5000”
4º prêmio: “moto”
3º prêmio: “moto”
2º prêmio: “carro zero”
1º prêmio: “carro zero”

Sindicato realizará show em
homenagem aos metalúrgicos



Diretor da Comunicação: Carlos Pinho
Jornalista responsável:

Beth Rezende (MTb 25965/RJ)

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense.
Rua Gustavo Lira, 9, Centro - Volta Redonda
CEP.: 27280-253 - Telefax: (24) 2102-2800

Semana passada, dois
representantes da Viação
Pinheiral procuraram o sin-
dicato para conversar so-
bre as reclamações dos tra-
balhadores da UPV sobre
o transporte prestado pela
empresa

o sindicato denunciou os
atrasos que vários trabalha-

Sindicato se reúne com a Viação Pinheiral

55ª Festa
em Louvor

a São Jorge

Dias 23, 24 e 25 de abril
Barão de Juparanã

Valença - RJ

Sindicato participou
da mobilização pela
redução da Jornada
em Catalão (Goiás)

A diretoria do Sindicato
dos Metalúrgicos participou
esta semana da mobilização
pela redução da jornada de
trabalho, realizada em Cata-
lão, municício de Goiás.

O evento reuniu militantes
sindicais de todo o Brasil, di-
rigentes sindicais e várias ou-
tras lideranças políticas.

Segundo o presidente
Renato: “É muito importan-
te a nossa participação nes-
sas agendas nacionais já
que o desafio é um só, Re-

duzir a jornada do trabalha-
dor brasileiro, independen-
te da categoria. Nós meta-
lúrgicos do Sul Fluminense
já conquistamos este direi-
to em quase todas as em-
presas. Agora temos que
ajudar aos outros compa-
nheiros”. E acrescenta:
“Também estamos apoian-
do o presidente do sindica-
to dos metalúrgicos de Ca-
talão, que nos prestigiou no
período da nossa eleição
sindical”.

dores que estavam passan-
do em função do ônibus da
Viação Pinheiral. A denún-
cia foi a de que os ônibus
estavam desviando na Vila
Santa Cecília, ao invés de
irem até o Conforto. O que
obrigava os trabalhores a ca-
minhar em torno de 3 km
até a passarela do Conforto.

O resultado da conversa
foi que a empresa se com-
prometeu em solucionar o
problema. O sindicato agra-
dece a todos os trabalha-
dores por terem denuncia-
do e à empresa por ter com-
preendido o problema e ter
tido a boa vontade em so-
lucioná-los.

O sindicato
informa:

No próximo dia 21 de
abril estará funcio-

nando normalmente.
E os trabalhadores
sindicalizados que
quizerem buscar

seus cupons do sor-
teio da “Festa do

Trabalhador”, pode-
rão se dirigir ao

sindicato, no horário
de 8h às 18h.

E nos dias 23 e 24/4
não estará

funcionando.

Sindicato entrega pauta de
reivindicação da CSN, Sankyu e Comau

Na última sexta-feira (9), a direção do
Sindicato dos Metalúrgicos entregou a

pauta de reivindicações para a CSN, assim
como também para as empresas Sankyu e

Comau. E a partir de agora, aguarda o
contato das empresas para agendamento

de reunião.

ACORDO COLETIVO 2010/2011

Atenção

Vais do Brasil e MP Trafos
Esta diretoria avisa às

empresas Vais do Brasil e
MP Trafos que não adianta
chegarem com um texto de
acordo já fechado.

O sindicato estará apre-

sentando uma pauta de rei-
vindicações dos trabalhado-
res dessas empresas para
que (aí sim!) se iniciem as
negociações para o acordo
coletivo 2010/2011.


