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Pagamento de PLR
Lembramos às empresas que não tem

programa de PLR, que os trabalhadores tem
direito a receber valor garantido pela
Convenção Coletiva de Trabalho 2011/2012,
que é de R$ 540,00, a serem pagos em 2X

Filiado a:

R$270,00 – uma em 1º/02 e a segunda em
1º/06.  Algumas empresas estão dando uma
de “João sem braço” e não pagaram a primeira
parcela na data. O Sindicato vai correr atrás
para que todos recebam!

PLR da Saint-Gobain
Os trabalhadores da Saint-Gobain estão recebendo

este ano uma PLR (referente a 2011) melhor que a do
ano anterior, chegando em média, a 1.8 do salário.
A empresa, após apuração das metas e critérios,
decidiu acrescentar ainda 15% em cima do valor
apurado, como uma bonificação pelo empenho dos
trabalhadores durante o ano passado. Deste valor
está sendo descontado o adiantamento efetuado
em junho de 2011.

GEM: 1.92                  GIM: 1.85
GIC: 1.73                   GIFV: 1.69
Administração: 1.8

*A diferenciação entre os setores são relativas ao atingimento das metas.

PLR Votorantim
Os trabalhadores da Votorantim receberão a PLR

em 28 de fevereiro. A empresa informou que irá
divulgar o valor a ser pago até o final da semana
que vem, e que, até o momento ainda não terminou
de apurar os indicadores.Dobradinha da Votorantim

Recebemos muitas reclamações de trabalhadores da
empresa, que estão sendo obrigados a dobrarem o turno
de trabalho por vários dias seguidos. A empresa demitiu
funcionários e ainda não contratou, provocando um
desfalque no quadro de pessoal. Estão nessa situação o
setor de “Acabamento”, em Resende e o “Forno”, em
Barra Mansa, entre outros. Além de pouca gente pra
trabalhar, tem muito cacique para pouco índio! A chefia
fica colocando pressão e fazendo quem que os funcionários
trabalhem na base do chicote. A insatisfação é grande! A
revolta é tanta que teve trabalhador pedindo para ser
demitido durante reunião. O Sindicato já entrou em
contato com a empresa para que esta si tuação seja
resolvida o mais rápido possível. Estamos de olho!

Calusin
A di reção do Sindicato tem recebido inúmeras

reclamações dos trabalhadores, por diversas irregularidades
que a empresa está cometendo. O Sindicato deu um prazo
de três meses para que a empresa resolvesse essa situação,
mas esse prazo já passou e a empresa não cumpriu nenhuma
das pendências. Agora vamos resolver é na justiça! O
Sindicato convoca todos os trabalhadores que se sentirem
lesados a comparecerem à sub-sede de Barra Mansa para
entrarmos com ação judicial. As situações que puderem ser
tratadas coletivamente, assim serão.

Atenção Trabalhador!
Se você tem alguma queixa trabalhista, procure

o seu Sindicato para esclarecimentos. Nós podemos
entrar com uma ação gratuita! Um advogado
particular vai abocanhar 30% do seu dinheiro.
Aproveite o atendimento
jurídico do seu Sindicato.

É um direito seu e,
principalmente, é

gratuito!



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

SOS Polícia
Militar

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

Entrou em vigor a Resolução
Normativa nº 262, que atualiza o novo
Rol de Procedimentos e Even-tos em
Saúde. A norma determina que as
operadoras de planos de saúde
deverão oferecer cerca de 60 novos
procedimentos aos consu-midores de
planos novos (con-tratados após
janeiro de 1999) ou adaptados à
legislação. Entre as inclusões estão

Novas regras para plano de saúde entram em vigor

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

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

cirurgias por vídeo e medicamentos
para o tratamento de doenças
crônicas, além de exame diagnóstico
para câncer de mama.

Para facili tar a busca dos
consumidores, a ANS criou, em seu site
(www.ans.gov.br), uma ferra-menta
que permite consultar as novas
coberturas.

Fonte: Extra

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?

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

Recorde na
Saint-Gobain

A Saint-Gobain Canalização
assinou seu maior contrato na
área industrial: R$ 21 milhões
com a Suzano Papel e Celulose.

Serão entregues 20
quilômetros de tubos de ferro
fundido para a nova fábrica da
Suzano, no Maranhão. Os canos
serão usados na rede de
incêndio e na adução de água e
efluentes.    Fonte: Foco Regional


