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Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

A direção do sindicato esteve presente na solenidade
realizada na última sexta-feira, dia 16, na MAN (antiga Volks),
em Resende, onde o presidente mundial do grupo, Georg
Pachta-Reyhofen, anunciou o investimento de até R$ 250
milhões na instalação de uma nova linha de montagem e de
um parque de fornecedores na região.

As empresas trabalharão em dois turnos atendendo a linha
de montagem tanto dos caminhões Volkswagen como da nova
linha da MAN que está sendo implantada na fábrica de
Resende. Lá serão feitas a usinagem e a montagem de cubos,
tambores, freios e a submontagem de kits de suspensão.

O investimento deverá gerar 800 empregos diretos em nossa
região, uma ótima notícia que mostra que a economia retomou
o crescimento do período antes da crise.

 Sindicato e CSN se
reúnem hoje (20)

Após a entrega da pauta de
re iv ind icações ,  e laborada e
aprovada pelos trabalhadores da
empresa, a CSN encaminhou ofício
marcando a primeira reunião do
acordo coletiva com o sindicato.
Na reunião, que será realizada no
prédio do antigo escritório central,
a direção do sindicato explicará
item por item da pauta.

A campanha salarial desse ano
não será igual àquela que passou.

Com a economia retomando o
cresc imento e a  CSN com a
produção a todo vapor, a campanha
salarial 2010 tem tudo para ser

Há um ano a CSN tentou retirar os direitosHá um ano a CSN tentou retirar os direitosHá um ano a CSN tentou retirar os direitosHá um ano a CSN tentou retirar os direitosHá um ano a CSN tentou retirar os direitos
dos trabalhadores com essa proposta:dos trabalhadores com essa proposta:dos trabalhadores com essa proposta:dos trabalhadores com essa proposta:dos trabalhadores com essa proposta:

MAN (antiga VMAN (antiga VMAN (antiga VMAN (antiga VMAN (antiga Volks) anunciaolks) anunciaolks) anunciaolks) anunciaolks) anuncia
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vitoriosa. E a mobilização dos
trabalhadores, com o sindicato,
aumentará as chances de grandes
conquistas. Por isso, não fique

parado, participe das assembléias,
fortaleça o seu sindicato na luta
por um reajuste digno e na melhoria
dos benefícios.

O presidente da MAN Latin America, Roberto Cortes, o
govenador Sérgio Cabral, José Rechuan, prefeito de
Resende, o presidente do sindicato, Renato Soares e o
presidente mundial do grupo MAN, Georg Pachta-
Reyhofen, na solenidade da instalação da nova linha de
montagem e de um parque de fornecedores
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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...
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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.


