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SOS Polícia Militar
O Presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos, Renato Soares Ramos,
foi procurado pela liderança do
movimento dos policiais militares que
reivindicam reajuste salarial. Ao saber
que o salário pago aos PMs do Rio de
Janeiro é o mais baixo do país, sendo
que o nosso estado é o segundo do
Brasil em arrecadação, Renato se
colocou à disposição para apoiar o
movimento, pois, no enten-der da
diretoria do Sindicato, as reivindicações
são justas. Alguns dados são
alarmantes: os policiais fazem hora
extra e não recebem, fazem hora
noturna e não recebem, trabalham
constantemente com o perigo, e não

recebem periculosidade, etc.
O problema é que a sociedade,

não tem essas informações. Como
teremos uma segurança de qualidade
se nossos policiais não são valorizados
e não recebem nem o que têm direito?
É por isso que muitos se vêem
obrigados a fazer bicos como
segurança, por exemplo, para
complementar a renda, acarretando
maior cansaço físico e mental,
diminuição da qualidade de vida e
também do tempo que poderiam
passar com suas famílias.

O movimento é legítimo! Estamos
com os policiais, que também são
trabalhadores, nessa luta!

O advogado do Sindicato, João Campanário, participa da manifestação dos policiais militares
por melhores salários, em Copacabana, no Rio de Janeiro, que reuniu mais de 20 mil pessoas

Contrato das empresas
prestadoras de serviço

O Sindicato já começou a
negociação da PLR com algumas das
contratadas da CSN, como MP Trafos,
KeK e Nomos. Aguardamos as outras
empresas também, para que dêem
início às conversas o quanto antes.

PLR das terceiras

O Sindicato foi informado de que
os contratos de várias empresas
terceirizadas, como Sankyu, MP Trafos,
KeK e Nomos, estão sendo
prorrogados a conta-gotas e sem
alteração dos valores. É bom que a
direção da CSN saiba que empresas
prestadoras de serviço que “pagam
pra trabalhar”, ou seja, que não obtêm
lucros em seus contratos, pagam
salários menores aos funcionários,
gerando desmotivação e baixa
qualidade de produção, além de
evasão de mão-de-obra e risco
elevado de acidentes. Tudo tem limite!

É o senhor Benjamin Steinbruch indo
no caminho contrário ao praticado pelo
oitavo homem mais rico do mundo, o
empresário Eike Batista, que prega a
valorização dos funcionários e que está
cotado para, em 2016, ocupar a
primeira posição do ranking.

Contra importações, centrais sindicais
e empresários organizam paralisação

Parte dos trabalhadores da indústria
paulistana podem cruzar os braços por
um dia logo após o Carnaval, na última
semana de fevereiro, em protesto contra
a forte entrada de produtos importados.
Os empresários liderados pela
Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp) devem apoiar a greve.

Na primeira reunião, a Fiesp discute

os planos da greve geral na capital
paulista com os presidentes de cinco
centrais sindicais, capitaneadas pela
Força Sindical, e pelo maior sindicato
da capital, o Sindicato dos Metalúrgicos
de São Paulo.

Os sindicalistas representam na
capital 420 mil metalúrgicos, 480 mil
comerciários, 35 mil prestadores de

serviços em software e processamento
de dados, 80 mil motoristas de ônibus,
entre outros.

O protesto será concentrado na
Avenida Paulista. Em novembro, o IBGE
registrou queda de 0,1% sobre o mês
anterior no emprego industrial. O pior
resultado foi apurado em São Paulo,
que registrou forte queda de 3,7% .

Filiado a:



Ortho Prime
Empresa especializada em ortodontia

estética (aparelhos dentários). Avaliação e
aparelhos gratuitos e R$ 70,00 a
manutenção mensal para sócios do
sindicato.

Descontos especiais para o tratamento de
toda a família!

A Ortho Prime fica na rua 40, nº 25, Vila
Santa Cecília - Volta Redonda (RJ).
Telefones: (24) 3343-2080 / 8137-9290

Os trabalhadores denunciaram que, há cinco
dias, está ocorrendo um vazamento de gás no
setor. Alguns já chegaram a passar mal durante
o expediente, mas a empresa alega que não há
vazamento algum.

Atenção, direção! Estão esperando ter um
acidente grave, ou até mesmo fatal, para
tomarem providências? Manutenção
preventiva é segurança!

Reposição de alimentos nos
refeitórios está deixando a desejar

Os trabalhadores estão reclamando que está
faltando alimentação nos refeitórios, principal-
mente nos finais de semana. Será que é porque a
fiscalização é menos rígida que o negócio corre
solto? Atenção, CSN!

Banco de horas na GMF?
Os funcionários da GMF denunciaram que foi

implantado banco de horas no setor, sem acordo com
o Sindicato. Segundo eles, quando trabalham no
sábado ou quando ficam além do horário, são dispen-
sados no dia seguinte devido às horas extras.

O sindicato afirma: não existe nenhum acordo de
banco de horas com a empresa. E mais: banco de horas
se caracteriza quando a empresa paga as horas
excedentes ou dá folga aos empregados após o
fechamento do mês. É prerrogativa do empregador
pagar ou mandar compensar as horas trabalhadas
dentro do período.

Banco de horas foi criado na década de 90
para atender o setor automotivo, para evitar
demissões, e não para fazer economia. Vamos
apurar as denúncias!

Vazamento de gás na Siemens

Agradecimento ao programa Dário de Paula
O Sindicato dos Metalúrgicos,

através do Presidente Renato
Soares, agradece a iniciativa e
apoio recebido do programa Dário
de Paula na campanha de ajuda à
população de Além Paraíba, que

sofreu com as fortes chuvas. Muitos
alemparaibanos residem e
trabalham em Volta Redonda. Por
isso, nos solidarizamos com essa
causa. Agradecemos também a
todos que fizeram suas doações.

Novos Convênios

A agência de viagens dará 5% de
desconto para sócios do Sindicato em cima
dos preços dos pacotes, que já têm valor
promocional.

A Charme Turismo fica na rua 16, n° 109,  Vila
Shopping, Vila Santa Cecília - Volta Redonda
(RJ). Mais informações pelo telefone (24) 3342-
1218 ou no site www.charmeturismo.com.br

Sorteio de brindes,
lanche e o melhor bingo!
Cartelas grátis!

Música ao vivo com 
a banda CIA SHOW

Venha e traga a sua
família para passar uma
tarde maravilhosa!

Apoio: Drogaria Retiro e Clube Umuarama
Realização: Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense
Presidente Renato Soares Ramos

1º prêmio: TV LCD 32”
2º prêmio: máquina de lavar roupa 8kg
3º prêmio: fogão 4 bocas
4º prêmio: poupança de R$ 1.000,00
5º prêmio: poupança de R$ 2.000,00

O Sindicato estava certo!
Na votação que a CSN fez para verificar

qual cesta de Natal os funcionários preferiam,
77% responderam que a melhor é a que tem
os produtos congelados. A pesquisa teve um total
de 5.732 votantes, sendo 5.289 a favor da cesta fria.


