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Sindicato não aceita
pagamento de convenção

O sindicato encaminhou um ofí-
cio à direção da Rimet solicitando
a reabertura das negociações da
PLR dos trabalhadores, para dar
fim ao impasse. A empresa respon-
deu o ofício e marcou uma negoci-
ação, que será realizada a
qualquer momento.

Esperamos que, dessa vez, a em-
presa traga uma proposta que pos-
sa levar para votação e que atenda
os anseios dos trabalhadores. Veja
ao lado o ofício enviado pelo sindi-
cato e a resposta da empresa.

Assim que tivermos uma nova
proposta, iremos convocar uma
nova assembleia com os trabalha-
dores. Fiquem atentos e aguardem!

Juntos somos fortes!

Resposta da Rimet:



O presidente do sindicato, Re-
nato Soares, e os diretores Barto-
lomeu Citeli, Laércio de Andrade
e Orlando Zamboti, e o metalúr-
gico Carlinhos Santana, da CSN,
serão empossados como diretores
da Federação dos Metalúrgicos do
Estado do Rio de Janeiro.

A posse será na sexta-feira, dia

Diretores do sindicato
farão parte da  nova

diretoria da Federação
dos Metalúrgicos

25, na sede da Federação, na cida-
de de Niterói.

O mandato dos diretores é de
quatro anos, e a participação do Sin-
dicato na Federação irá fortalecer os
metalúrgicos da região Sul Fluminen-
se na luta contra o capital explora-
dor e pela melhoria nas condições
de trabalho dos companheiros.

Se você, trabalhador, deseja
entrar com alguma ação traba-
lhista contra alguma empresa,
procure o sindicato. O departa-
mento jurídico conta com diversos
advogados especializados em
direito trabalhista e previdenciário
e que estão prontos para te
atender. E se você tem alguma
dúvida sobre algum direito,
também procure o sindicato.

Departamento
jurídico

A forte alta do investimento chi-
nês em setores ligados a commodi-
ties no Brasil preocupa o ex-ministro
Antonio Delfim Netto.

"Imagine uma estatal chinesa
comprando uma mina de ferro no
Brasil. Primeiro, o ferro é transferi-
do para uma fábrica de aço na
China, também estatal. Depois, o
aço vai para uma fábrica de bens
de capital, que também pertence ao

China: solução ou problema?

Receita investe contra
invasão chinesa

Governo que fixar valor mínimo para tributar itens que
entram no país com preço muito baixo

Uma arma poderosa deve com-
por o arsenal de defesa comercial
que a equipe econômica está mon-
tando para proteger a indústria
brasileira da atual enxurrada de
produtos importados, sobretudo da
China.

A Receita Federal quer intensifi-
car o uso da chamada valoração
aduaneira e fixar um valor para tri-
butar mercadorias que ingressam
no mercado nacional com preços
excessivamente baixos.

Fonte: O Globo

Investimento chinês
preocupa ex-ministro

governo. O resultado é que o pre-
ço do bem de capital é um preço
político. Não há quem possa con-
correr com ele", exemplifica Delfim.

Ele lembra que os chineses têm
se apropriado de minas de ferro no
mundo inteiro. Em quatro ou cinco
anos, isso afetará o poder de mer-
cado de grandes mineradoras.

Fonte: Valor Econômico
(09/03/2011)

Feito para os trabalhadores
denunciarem, ao vivo, as

irregularidades nas empre-
sa, além de  ficarem infor-

mados com assuntos do
dia-a-dia.

Todas as quartas, de 7h30 às
8h, na Rádio Agulhas Negras

(Am 640KHZ).
Contato pelo telefone:

24 3355-0733 ou pelo email:
agulhasnegrasam@resenet.com.br

Programa

A VOZ DO
METALÚRGICO

Uma realização do Sindicato
dos Metalúrgicos.


