
Volta Redonda, 13/7/2010 - Edição nº 601Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense

Antecipação de
PLR da Sankyu

Mesmo com a in-
satisfação da direção do
sindicato com a aprovação
da proposta da Sankyu,
acatamos a decisão e
partimos para a parte
burocrática, que é a análise

das cláusulas do acordo
pelo departamento jurídico,
garantindo que está tudo em
ordem. E mesmo após a
assinatura, o acordo tem
que ser homologado na
GRTE. É uma burocracia

necessária.
E como o acordo já foi

assinado, a empresa se
comprometeu em efetuar o
pagamento da antecipação
de PLR hoje a noite ou
amanhã de manhã.

ACORDO COLETIVO 2010/2011

ATENÇÃO:Emac,
Magnesita e AATT

Até agora já fechamos o acordo coletivo 2010 com várias terceiras, as únicas
pendentes são a Emac, Magnesita e AATT. Esperamos que seja resolvido ao longo
dessa semana.

Tabela
de turno
da CSN
Pela segunda vez o

sindicato vem cobrar da
direção da  CSN a
realização da reunião
para dicuti r  as mu-
danças na tabela de turno
dos trabalhadores, con-
forme compromisso
assumido pela empresa.

Inclusive, a CSN tam-
bém publicou em seu
boletim oficial, o Cha-
ma, a realização dessa
reunião.

Os trabalhadores e o
sindicato têm pressa!

Futuro de Volta Redonda

Várias cidades do
Estado do Rio de Janeiro
têm conseguido reduzir
impostos como atrativo
para a instalação de várias
empresas. No governo
Garotinho se criou a Lei
Rosinha, que abaixou o
Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Prestação
de Serviços (ICMS) a 2%

Sindicato dos Metalúrgicos se coloca a disposição para
trabalhar em ações que incentivem o desenvolvimento da cidade

para cidades do norte
fluminense (Campos, Ita-
peruna e etc.)

Neste ano, outras ci-
dades fluminenses também
conseguiram a redução,
como Três Rios, Valença.
E temos informação que
Barra do Piraí e Pinheiral
também serão beneficiadas
por outra lei, reduzindo o

imposto para 2%.
Enquanto isso, em Volta

Redonda, os únicos inves-
timentos foram feitos pela
CSN, como a fábrica de
cimentos e de aços longos,
ambas no inter ior da
Usina. Mais nenhum.

O município de Volta
Redonda não cria nenhum
incentivo fiscal para atrair

empresas e gerar
empregos. Ou os políticos,
poder legislativo e exe-
cutivo se unem para mudar
essa realidade e tomar uma
atitude, ou o futuro de
Volta Redonda será som-
brio e as futuras gerações
pagarão um preço muito
alto e viverão em  uma
cidade dormitório.
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Ação na justiça
trabalhista mais rápida

A partir de 12 de agosto,
ficará mais caro para as
empresas recorrerem de
decisões da Justiça do
Trabalho. O Governo Federal
sancionou a Lei nº 12.275,
já publicada no Diário Oficial
da União. A norma obriga as
companhias a fazerem um
depósito em dinheiro sempre
que recorrerem de uma
decisão desfavorável por
meio do chamado agravo de
instrumento. Para solicitar
aos desembargadores de um

Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) a reavaliação
de uma decisão de primeira
instância, por exemplo, a
empresa é obrigada a
desembolsar até R$
5.621,90. Se a empresa
insistir no recurso, recusado
em primeiro grau, passará a
ter que pagar, com a edição
da lei, mais 50% do valor
desse depósito. Antes, não
era necessário recolher nada
a mais.

O objetivo da medida,

segundo o presidente do
TST, ministro Milton de
Moura França, é deses-
timular a apresentação de
recursos protelatórios,
usados somente para adiar
ao máximo o pagamento de
verbas trabalhistas. "Isso deve
gerar uma maior celeridade
no Judiciário trabalhista", diz.
De acordo com o ministro,
em 2009, por exemplo, dos
142.650 agravos de ins-
trumento que entraram no
TST, apenas 5% foram

FONTE: VALOR ECONÔMICO

Atenção Sindicato do
Asseio e Conservação

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos vem publicamente,
por meio do boletim, solicitar
que a direção do Sindicato
do Asseio e Conservação dê
mais atenção aos com-
panheiros da Verzani e
Sandrini, que estão com

Trabalhadores da Comau
aprovam proposta

Em votação realizada nesta segunda-feira (12), os trabalhadores da Comau
aprovaram a proposta do acordo coletivo 2010. O retroativo do reajuste salarial de
maio e junho e a PLR serão pagos até o dia 21 de julho. As horas extras feitas no
período, serão pagas no pagamento de julho.

Veja o resultado da votação:

Cipistas
da CSN
tomam
posse
Os cipistas eleitos

para a gestão 2010/
2011 tomaram posse
na última quinta-feira,
dia 8, tendo como
presidente José Geraldo
Dornelas, o Badarô, e
como vice Carlinhos
Santana.

O sindicato se coloca
a disposição na luta dos
companheiros e ajudará
no que for preciso para
a prevenção de aci-
dentes de trabalho e pela
melhoria na segurança.

acolhidos. Para pedir que os
ministros do TST reavaliem
a decisão de um tribunal
regional, a empresa deve
depositar um montante pro-
porcional ao valor da causa
- máximo de R$ 11.243,81.
Se o pedido for negado e a
empresa insistir, passa a ter
de pagar mais 50% do valor
desse depósito. "Só em
maio, quatro mil agravos
não tinham condições de
viabilidade", afirma o
ministro.

muitas pendências.
O que fez com que os

trabalhadores fossem pedir
ajuda para o Sindicato dos
Metalúrgicos.

Entre os problemas,
estão: descontos no contra-
cheque sem conhecimento

dos trabalhadores, cesta
básica sem reajuste há mais
de 3 anos e etc.

Aliás, os trabalhadores
reclamam que nem boletim
o sindicato tem publicado.
Com a palavra, o pre-
sidente.

SIM - 594 votos  ::   NÃO - 111 votos


