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Festa do Trabalhador

O Sindicato dos Metalúrgicos está preparando mais uma Festa do Trabalhador. Será no dia
30 de abril, a partir das 16h, na Ilha São João, em Volta Redonda, e no dia 1° de maio, a partir
das 13h, no Parque de Exposições, em Resende.

As atrações de Volta Redonda serão Chitãozinho e Xororó, MC Naldo, Dolls, Jorge Gui-
lherme e banda e Dito e Feito. A entrada será 1kg de alimento não perecível. Em Resende, o
público verá os shows de Fábio Júnior, Jô & Samuel e Magia do Forró. A entrada é um litro
de leite em caixinha.

As festas terão sorteio de diversos prêmios, como automóveis e motos 0km, notebooks,
eletrodomésticos, câmeras digitais, prêmios em dinheiro e outros.

Apenas os trabalhadores sindicalizados poderão participar dos sorteios, e os metalúrgicos
que ainda não são sócios podem se sindicalizar e retirar seu cupom na hora. Para a festa de
Volta Redonda, os cupons serão entregues nas sedes de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende,
de 8h às 17h45. Para a festa de Resende, a entrega será nas sedes do sindicato, todos os
dias, de 8h às 17h45, quarta e quinta-feira na MAN e na Peugeot, quinta-feira na Magneto e
sexta-feira na BMB. Haverá fichas de sindicalização nas empresas. Lembrando que, para
retirar o cupom, quem já for sindicalizado deve apresentar o contracheque do mês de março.

Dia 30 de abril em Volta Redonda e
dia 1° de maio em Resende



CAMPANHA SALARIAL 2011

56ª Festa
em Louvor a
São Jorge
Barão de Juparanã,
de 05 a 08 de maio

Valença – RJ

A programação contará com missa,
eventos sociais e shows na Praça.

Um dos termômetros da
demanda de produtos siderúrgicos
no país, a cadeia de distribuição
de aço plano convive ainda com
elevados estoques. Apesar da
desaceleração das importações
neste início de ano, o nível de
estoque se agravou em março e
pode piorar em abril. Com o intuito

Distribuidores de aço aumentam estoque
antes de alta de 10% na siderurgia

de aproveitar preços antes da alta
de até 10% neste mês, o setor foi
às compras e meteu o pé na jaca.
Resultado: como as vendas não
tiveram a mesma velocidade, o
nível de estoques voltou a subir.
Fechou o mês em 3,1 meses de
venda e a expectativa é ir para 3,7
no fim do mês.

CSN chama Sindicato para
iniciar negociações

A CSN finalmente cha-
mou o Sindicato para iniciar
as negociações para o
Acordo Coletivo 2011/
2012. Foi agendada uma
reunião para dar andamen-
to à negociação. A pauta de
reivindicações foi entregue
pelo Sindicato à empresa
antes do Carnaval.

Agora sim será dado o
ponta pé, pra valer, para o
início da negociação do
Acordo!


