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Depois de cinco anos de gestão
da atual diretoria, que foi eleita em
2006, na sexta-feira (16/09), o
Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense, em sua subsede no
Retiro, realizou uma assembléia
geral, na qual foi aprovada sua
filiação à Força Sindical, como
central sindical de representatividade
nacional.  Várias autoridades
estavam presentes,entre elas o
Deputado Federal Paulo Pereira
(PDT-SP) e presidente nacional da
Força Sindical, conhecido como

“Paulinho da Força” e  Francisco Dal
Prá, presidente da Federação dos
Metalúrgicos do Estado do RJ e pre-
sidente da central no estado.

Paulinho é hoje uma das maio-
res lideranças em defesa dos direi-
tos dos trabalhadores, aposentados
e pensionistas, em nível nacional.
Hoje, a Força Sindical não está atre-
lada ao Governo Federal, ou seja,
o que o governo fizer de bom para
os trabalhadores a Força apoiará,
mas se movimentará para rejeitar
os projetos nocivos para a classe.

Sindicato agora com a
FORÇA SINDICAL

• Foi contra o reajuste do Salário
Mínimo proposto pelo Governo
Federal, indo inclusive contra a diretriz
do seu partido, que é hoje base de
sustentação do Governo Federal;

• É a favor do fim do Fator
Previdenciário, que só prejudica
trabalhadores e aposentados;

• Esteve ao lado do Presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense, Renato Soares, em ma-
nifestação em Brasília, protestando
pela redução dos juros, em frente ao
Banco Central. Os juros altos desviam
dinheiro da produção para a
especulação, que na prática significa
aumento do desemprego.

• A Volkswagen do Paraná realizou a maior greve do setor privado
dos últimos 10 anos. Ficaram 37 dias parados, neste ano. O Sindicato
dos Metalúrgicos da Grande Curitiba fechou acordo com a montado-
ra, que garantiu a de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$
11,5 mil, paga em duas vezes; aumento real de 2,5% mais o INPC
acumulado; e o pagamento de um abono salarial de R$ 4.200;

• Em maio o mesmo sindicato conquistou a maior PLR do setor
privado brasileiro para a Volvo de Curitiba, no valor de R$ 15 mil. No
mesmo período outra vitória dos metalúrgicos de Curitiba foi a PLR da
Renault, de R$ 12 mil.

• Só para lembrar, todas essas empresas que citamos estão em
bases cujos sindicatos são comandados pela Força Sindical.

• A Força Sindical é pluralista e apartidária. Apesar de seu
presidente ser filiado ao PDT, não exige – nem restringe – que seus
sindicatos sejam ligados a partidos. Ela também não influencia na
administração dos sindicatos filiados.

Saiba mais sobre a atuação dos sindicatos filiados à Força
Sindical em nível nacional:

- Valores promocionais para o mês de setembro de 2011 (para
pagamento até a data de vencimento)
- Instalação grátis (é necessário que o cliente já tenha o equipamento)
- Mais informações: (24) 3347-3426

Conheça as principais atitudes
de Paulinho da Força em seu
mandato, durante o ano de 2011:

Novo convênio: Rede Turbo Internet
- 600kbps - R$ 39,90
- 1 mbps - R$ 69,90
- 2 mbps - R$ 119,90
- 4 mbps - R$ 219,90



O governo anunciou um grande
aumento da taxação sobre automóveis
importados, numa ofensiva para au-
mentar a venda de veículos produzidos
no Brasil, aumentando assim a gera-
ção de empregos no setor. A medida
também desestimula investimentos em
unidades fabris voltadas apenas à
montagem de veículos que chegam
desmontados do exterior. O Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI)
para todos os automóveis foi elevado
em 30 pontos percentuais, para até
55%.

O aumento atinge apenas os car-
ros importados por empresas sem
fábricas no país. Para não pagar
imposto, é preciso que pelo menos
65% da produção da montadora
tenha origem no Brasil, Mercosul ou
México. Apenas esses países
continuarão sem ser taxados, pois

Centrais sindicais pressionam e governo aumenta
impostos para carros importados

existe um acordo no qual as peças SAP
fabricadas em um país e a montagem
feita em outro, gerando empregos
para ambos. A medida valerá até o
final do ano que vem e pode gerar um
aumento de até 28% nos preços finais
desses veículos. Os impostos baixos
favoreciam o investimento dessas
empresas em publicidade; com essa
maior divulgação associada aos
preços menores, as vendas tomavam
grande parte do mercado nacional.

O Presidente do Sindicato dos Me-
talúrgicos do Sul Fluminense, Renato
Soares, defende que “a importação de
produtos siderúrgicos seja taxada tam-
bém, como os laminados e bobinas a
quente e a frio. Renato esteve em Bra-
sília já algumas vezes para defender o
assunto com os parlamentares e refor-
çou o pedido a Paulinho durante a fili-
ação à Força Sindical.

AMAURI SOLEDADE DOS SANTOS
ADRIANO CARLOS DE SOUZA – 41813
ALMIR SANTOS DE CARVALHO – 34597

AMARILDO AUGUSTO DOS SANTOS – 41792
ANDERSON DE SA LUIZ – 55983

CARLOS HENRIQUE DA SILVA – 42939
CÉLIO ANTONIO DA SILVA – 35507

CLIMÉRIO DE OLIVEIRA FONSECA – 40941
DEMERVAL FERREIRA DA SILVA – 34551

EDIR ALVES DE SOUZA – 34554
GERALDO NUNES MORAES – 41811
GERALDO PIRES KERSTEN – 34524

JADER ADRIANO GUIMARÃES – 34581
JOÃO NASCIMENTO MOREIRA – 31550

JORGE ANTÔNIO DE SOUZA DA SILVA – 41809
JORGE BRAZ LOPES SERAFIM – 41794

JORGE MOREIRA – 41795
JOSE JADER SILVA JESUS – 26637
JOSÉ MARIA BARBOSA – 41815

MARCO ANTÔNIO PEREIRA SACRAMENTO – 34560
MARLON ANTONIO GALVAO BUENO – 44546

MARLON FABRICIO MORAES RODRIGUES – 55162
MAURO LUCIO DE ALMEIDA – 41810

MIGUEL ANGELO DE CARVALHO – 41803
OSVALDO HENRIQUE GOES – 34616

OTÁVIO JOSÉ JACINTO DO NASCIMENTO – 34580
OZÓRIO GABRIEL DA SILVA – 41816
PAULO ROBERTO DE PAULA – 34558

UBIRAJARA XIMENES – 55788
VALDIR ANTONIO DA COSTA – 41799

VALTER DE OLIVEIRA FERREIRA – 34594

Voltaço rumo à série C
O Sindicato está apoiando a

campanha do Voltaço rumo à série
C e irá distribuir três mil ingressos
para o jogo contra o Tupi, de Juiz
de Fora. O jogo será no Raulino,
no domingo, dia 25, às 16h. Os
ingressos serão distribuídos na sexta-
feira, dia 23, na portaria da CSN.

Nessa segunda fase, sobraram
16 times, que irão disputar jogos
de ida e volta, ou seja, o Voltaço
enfrentará o Tupi em duas partidas.
Esses jogos, eliminatórios, serão
realizados até que sobrem apenas
quatro times. É importante a parti-
cipação da torcida, pois todos os
jogos são decisivos. E os quatro
que sobrarem na semifinal do
mata-mata serão automaticamente
classificados para a série C.

A NipponSteel está preocupada com
a compra das ações da Usiminas pela
CSN, que já detém 16% delas. A
NipponSteel é a principal acionista e
controladora da siderúrgica mineira, e
tem preferência na compra de ações dos
demais acionistas, como o Grupo
Votorantim, a Camargo Correa e o Clube
de Empregados da Usiminas (CEU, que
é igual à nossa CBS).

Como as empresas não querem nem
sair da Usiminas nem se tornar sócias
de Benjamin Steinbruch, a questão agora
é de acerto de valores. A tendência é que
a NipponSteel, que tem prioridade na
compra, adquira ações dos demais
acionistas. Ela poderia, também,
procurar a Gerdau, que comanda a
fábrica Açominas, em Ouro Branco.

Qual será o pavor, tanto dos
acionistas, quanto do Sindicato dos
Metalúrgicos de Ipatinga e da própria
população, em ter Benjamin Steinbruch
como maior acionista da Usiminas? A
resposta é simples. Para saber, basta
conversar com os metalúrgicos de Volta
Redonda.

Japoneses da Usiminas
não querem ser
controlados por

Benjamin Steinbruch

O departamento jurídico solicita o comparecimento dos traba-
lhadores abaixo relacionados, com a maior urgência possível:


