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Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

O sindicato e o Metalsul se reunirão na quarta-feira, dia 12, para negociação do acordo coletivo
dos trabalhadores. A primeira reunião será para entendimento de pauta, onde todos os itens serão

lidos e explicados, para que não fique dúvidas durante a negociação. No próximo boletim
divulgaremos a pauta de reivindicações elaborada pelos trabalhadores por meio de pesquisa.

Negociação com o Metalsul
nesta quarta (12)

Festa do trabalhador reúne
mais de 35 mil pessoas

Um grande sucesso!
Assim pode ser definida a quarta edição da Festa do

Trabalhador, realizada no domingo, dia 2 de maio, na ilha
São João, em Volta Redonda. O evento reuniu mais de 35
mil pessoas, que puderam curtir os show da dupla Dolls,
Buchecha e Zezé di Camargo e Luciano, além das atrações
regionais.

Os metalúrgicos sindicalizados foram contemplados com
um grande sorteio de prêmios, entre eles dois carros zero
quilômetro, duas motos e mais 26 prêmios.

Parabéns aos trabalhadores que participaram dessa
grande festa e ano que vem teremos muito mais, aguardem!

30º - Prêmio "bicicleta" - Valdenir Antônio Martins - CSN
29º - Prêmio "R$ 500,00” - Carlos Eduardo R. Pires - CSN
28º - Prêmio "bicicleta"  - Rogério da Silva - Thorsil
27º - Prêmio "bicicleta" - Edson Vander de Souza - CSN
26º - Prêmio "bicicleta" - José Clóvis Favero - Rimet
25º - Prêmio "bicicleta" - Guilherme Leonardo Maciel - Sankyu
24º - Prêmio "máquina de lavar"  - Ederson J. de Lima - Vulcano
23º - Prêmio "R$ 500,00" - Orlando José de Souza - CSN
22º - Prêmio "fogão"  - Evaristo Meri P. Filho - CSN
21º - Prêmio " geladeira"  - Luis Cesar de C. Medeiros - MP Trafos
20º - Prêmio "máquina de lavar" - Simone S. de S. Lima - CSN
19º - Prêmio "R$ 1.000,00" - Luiz Carlos A. de Barros - CSN
18º - Prêmio "fogão" - Jorge Fideli - Aposentado
17º - Prêmio "geladeira" - Jaime Tadeu Cruz - CSN
16º - Prêmio "R$ 1.000,00" - Deyverton de Souza Belloti - CSN

15º - Prêmio "R$ 1.000,00" - Amauri A. de Souza - CSN
14º - Prêmio "R$ 1.000,00" - Manoel Alves Pereira - Sankyu
13º - Prêmio "TV 32 + R$ 600,00'" - Marcos Aurélio de Souza - CSN
12º - Prêmio " R$ 1.000,00” - Luciano de Oliveira Rosa - CSN
11º - Prêmio "R$ 1.000,00"  - Cláudio Pereira Martins - CSN
10º - Prêmio "R$ 1.000,00" - Paulo Sérgio P. Martins - CSN
9º - Prêmio "R$ 1.000,00" - Claudinei Dias D. do Nascimento - Sankyu
8º - Prêmio "R$ 1.000,00" - Juliano Rodrigues de Assis - Thorsil
7° - Prêmio "R$ 1.000,00" - Mauricio da Silva - Corema
6° - Prêmio "TV 32 + R$ 600,00'" - Atamir Pereira Couto - Sankyu
5°- Prêmio "R$ 5.000,00'" - Robson Ferreira Alves - CSN
4° - Prêmio "moto" - Wallace F. de Oliveira - Sankyu
3º - Prêmio "moto'" - Rafael José H. de Oliveira - CSN
2º - Prêmio "carro Fiat Uno 0km" - Renato de O. Candioto - CSN
1° - Prêmio "carro Palio 0km" - Jorge R. de Alvarenga - Sankyu

Veja os nomes dos trabalhadores que foram contemplados no sorteio de prêmios:
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CONVOCAÇÃO

Hora de refeição dos trabalhadores
do turno da SAINT GOBAIN

O sindicato participou, no
dia 29 de abril, de audiência
na Justiça do Trabalho onde
tratamos da uma hora de
refeição dos trabalhadores
do turno ininterrupto de

revezamento da empresa
Saint Gobain.

Denunciamos ao juiz a
irregularidade do docu-
mento apresentado pela
empresa com a autorização

para a redução do horário
de refeição, já que o mesmo
foi indeferido pelo Ministério
do Trabalho.

Com essas informações,
o juiz marcou nova audiência

no dia 22 de julho para que
a empresa se manifeste.

O sindicato está atento e
informará aos trabalhadores
qualquer novidade sobre o
processo.

O Sindicato dos Metalúrgicos convoca todos os ex-
funcionários da empresa EASE, que não receberam o
pagamento da PLR, para comparecerem ao departamento
jurídico, no horário de 8h às 17h30, na rua  Gustavo Lira,
9, Centro, Volta Redonda.

É fundamental que os trabalhadores compareçam para
que o sindicato entre com uma ação na justiça para garantir
o direito de receber a PLR, conforme determina lei, já que
a empresa se nega a pagar.

Os trabalhadores que estão na ativa e receberam
desconto no pagamento da multa da PLR paga este ano
também devem procurar o sindicato para entrarmos com
a ação judicial, pois a multa tem que ser integral.

PLR da EASE
Litografia
Valença

Atenção trabalhadores!
A direção do sindicato se reuniu com o setor de

RH da empresa para tratar de algumas
irregularidades e reivindicações dos trabalhadores.

A representante da empresa ficou de se reunir
com a diretoria da empresa e voltar a se reunir
com o sindicato. Aguardem!

O plenário da Câmara
aprovou, no início da noite
desta terça-feira (4), por 323
votos a 80 e duas absten-
ções, a emenda do líder do
PPS, deputado Fernando
Coruja (SC), à Medida Pro-
visória 475/09, que extingue
o fator previdenciário. Esta
MP reajustou, a partir de 1º
de janeiro, o salário míni-
mo de R$ 465 para R$ 510.

O fator previdenciário
atinge apenas as aposenta-

Câmara aprova fim do
fator previdenciário

dorias do regime do Institu-
to Nacional do Seguro So-
cial (INSS), ao qual são vin-
culados trabalhadores do
setor privado e servidores
públicos regidos pela Con-
solidação das Leis do Tra-
balho (CLT).

Hoje, a aposentadoria
por tempo de contribuição
pode ser requerida após 35
anos de contribuição para
homens, ou 30 para mulhe-
res. O valor da aposenta-

doria resulta do cálculo das
médias dos maiores salári-
os de contribuição a partir
de julho de 1994 – entram
no cálculo apenas os oito
maiores em cada 10 salári-
os de contribuição.

O valor da média obtida
por essa conta deve ser
multiplicado, então, pelo
fator previdenciário, calcu-
lado com base na alíquota
de contribuição, na idade
do trabalhador, no tempo de

contribuição e na expecta-
tiva de vida.

A expressão salário de
contribuição não é um equi-
valente perfeito de salário,
porque os segurados com
um salário maior que o teto
da Previdência terão um sa-
lário de contribuição limita-
do a esse último valor, a par-
tir de 1º de janeiro de 2011.
O fator previdenciário é um
índice usado para reduzir os
valores das aposentadorias.


