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A direção do sindicato também
se reuniu com a Associação de
Moradores do bairro Vila Rica para
se colocar a disposição para aju-
dar na busca por uma solução para
as retomadas de casas no bairro,
já que há vários metalúrgicos e
aposentados que estão em situa-
ção complicada.

O presidente do sindicato,
Renato Soares, e o diretor da
Federação, Carlinhos Santana,
estarão em Brasília para conver-
sar com deputados e tentar achar
uma saída, pois é inadmissível as
casas serem retomadas. Uma re-
negociação é o melhor caminho,

Retomada de casas no bairro Vila Rica
já que o problema começou quan-
do a Caixa reajustava as presta-
ções em mais de 10% enquanto o
salários dos trabalhadores da
CSN, por exemplo, f icaram
achatados com reajustes zero nos
anos de 98 e 99.

Ribeir inhos
O sindicato também participa-

rá de audiência pública, em Brasí-
lia, da Comissão de Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento Sustentá-
vel, que irá trará da situação dos
Ribeirinhos da nossa região. O pre-
sidente do sindicato, Renato Soa-
res, conversará com o deputado
Fernando Jordão (PMDB).

Cursos no SENAI
As inscrições para o processo seletivo

estão abertas no período de 01/06/11 a 01/
07/11, na escola do SENAI do seu interesse.

Em Volta Redonda
SENAI/ Aterrado, na Avenida Lucas
Evangelista, nº 595.
SENAI/ Barreira Cravo, na Rua Nicanor Teixeira
de Carvalho nº 1 .
Cursos: Técnico de Automação Industrial e
Técnico de Mecânica

Em Barra Mansa
SENAI BARRA MANSA - Rua Senhor do Bonfim,
nº 130.
Saudade - / RJ
Cursos: Técnico de Mecânica

Recebemos denúncia de irregularidades
no setor de embalagem da Cikel. Os
trabalhadores afirmam que fazem turno de
8 horas e não recebem as duas horas
adicionais. Além disso, quem fica de 16h às
00h e precisa dobrar tem que estender o
período na empresa até às 5h ou 6h, devido
à falta de transporte no horário.

No setor, os funcionários também não
recebem PLR, e são acuados quando se
dirigem ao RH antes de passar pelo líder ou
pela supervisão.

A segurança também fica comprometida.
No setor de bobinas EX.01, funcionários
embalam as peças quentes, que saíram dos
laminadores. Ameaças e assédio moral
também são constantes.

Essa é apenas umas parte das
denúncias. Vamos verificá-las e agir! O
abuso tem que acabar. Muitas das
reclamações tem precedência jurídica.

O sindicato recebeu várias reclamações de trabalhadores que saem no ônibus de 5h30
de Vassouras com destino a Volta Redonda de que a empresa está colocando microônibus.

O sindicato encaminhou ofício para a empresa e para o DETRO, que é o órgão que
fiscaliza as linhas intermunicipais, solicitando a utilização de ônibus maiores no horário.

Linha Vassouras x Volta Redonda

O grupo sul-coreano Hyundai
Heavy Industries escolheu o município
fluminense de Itatiaia como sede de
sua primeira fábrica fora da Ásia. O
Rio venceu São Paulo, Minas e
Espírito Santo na disputa pelo
investimento de US$ 150 milhões,
que terá a distribuidora Brasil
Máquinas (BMC) como sócia
minoritária. A unidade entrará em
operação no fim de 2012 e
produzirá, por ano, até cinco mil
máquinas para construção pesada,
como escavadeiras. Do total, 40%
serão exportados.

Com o projeto, a fatia do Brasil
na receita do grupo deve saltar dos
atuais 6% para 20%. Segundo Felipe

Hyundai fará fábrica no
Sul Fluminense

Cavalieri, presidente da BMC, a
Hyundai negocia a vinda de
fornecedores coreanos para a região.
A meta é atingir o conteúdo nacional
(60%) exigido pelo BNDES para que
suas máquinas sejam financiadas via
Finame. Pesaram a favor do Rio os
grandes investimentos em infraestru-
tura, logística favorável e a visibilida-
de gerada por Copa 2014 e Jogos
2016. A Hyundai terá ainda um cen-
tro de treinamento de mão de obra.
No pico de operação, em 2015, a
fábrica empregará 1.500 pessoas.
A Companhia de Desenvolvimento
Industrial do Rio (Codin) estuda
benefícios fiscais ao setor.

Fonte: O Globo

Irregularidades na Cikel



Curso feito com
ponto fechado
= HORA EXTRA
O Tribunal Superior do Traba-

lho (TST) concluiu que os sindica-
tos dos trabalhadores possuem le-
gitimidade para propor ação com
pedido de pagamento de horas
extras decorrentes da participação
dos empregados em cursos e pa-
lestras fora do horário de serviço.
A decisão foi tomada em julga-
mento realizado pela Subseção I
Especializada em Dissídios Indivi-
duais (SDI-1). No processo, a
Brasken contestava a legitimidade
do Sindipetro - Sindicato Unifica-
do dos Trabalhadores Petroleiros e
das Indústrias Químicas, Petroquí-
micas e Similares nos Estados de
Alagoas e Sergipe. Para o ministro
Carlos Alberto Reis de Paula, rela-
tor do caso, a empresa, ao não
pagar as horas extras a todos os
trabalhadores pela participação em
cursos e palestras, de forma gené-
rica, feriu um direito daquela cole-
tividade. Logo, não havia dúvida
de que se tratava de direito indivi-
dual homogêneo da categoria re-
presentada pelo sindicato.

Sindicato participa de
manifestação dos bombeiros

O sindicato participou de uma
plenária, na segunda-feira (dia 20),
para apoiar a luta dos bombeiros
do Estado do Rio de Janeiro. A ple-
nária foi realizada na câmara Mu-
nicipal de Volta Redonda.

Os últimos acontecimentos vêm
chamando a atenção de todos para
a situação dos bombeiros, que são
os nossos heróis do dia a dia. De-
pois de uma manifestação, que
acabou com 439 presos e o gover-
nador chamando os bombeiros de
"vândalos", a luta se fortalece a cada
dia.

Os bombeiros já estiveram no
Haiti, prestando socorro aos haitia-
nos, e na região Serrana, na tragé-
dia que tirou várias vidas e destruiu
as cidades. Tudo isso com um
salário de R$ 900, sendo que o Rio
de Janeiro é um dos dois estados
que cobram “taxa de incêndio”,
ou seja, recursos para a melhoria
nos salários e nas condições de
trabalho com certeza têm.

A direção do sindicato também
colocou o ônibus da entidade à dis-
posição dos bombeiros para que
fossem levados até o Rio de Janeiro.

Contaminação no bairro Volta
Grande IV preocupa o sindicato

O sindicato esteve presente na
audiência pública realizada no dia
15 de junho para os moradores do
bairro Volta Grande IV . Eles fo-
ram apresentados à quarta empre-
sa contratada pela CSN, a Nickol
do Brasil, para realizar os estudos
para verificação da contaminação
em decorrência do depósito de pro-
dutos tóxicos na área onde foram
construídas 758 casas. Antes da
construção do condomínio, o ter-
reno servia de depósito de rejeitos
da CSN.

O presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos, Renato Soares, acom-
panhou a audiência, para fortale-

cer o movimento, pois a demora
na análise prejudica muito os mo-
radores, que sofrem com as doen-
ças decorrentes da exposição aos
produtos tóxicos.

Além da CSN, o projeto Morar
foi construído com o aval da Fee-
ma (hoje Inea, Instituto Estadual
do Ambiente) e pela prefeitura de
Volta Redonda, além da partici-
pação da antiga direção do sin-
dicato e da Caixa e todos são co-
responsáveis.

 "Todos os envolvidos devem ser
responsabilizados, pois foram ne-
gligentes com centenas de vidas",
afirmou o presidente do sindicato.


