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Na reunião, os valores a serem pagos
judicialmente pela CSN foram apresentados
pelos assessores jurídicos da presidência,
João Nery Campanário e Stella Maris Vitale,
logo após a explicação sobre o cálculo
conclusivo que vem sendo apresentado nos
processos, com o acompanhamento do
sindicato.

Para quem não sabe, este processo teve
início em 2007 e é consequência de um dos
principais compromissos assumidos pela gestão
do presidente Renato Soares, que foi o
restabelecimento do turno de 6 horas na CSN.

O turno de 6 horas foi fruto de uma
intensa luta travada por metalúrgicos em
todo o Brasil, inclusive como uma das
reivindicações da greve de 1988, em Volta
Redonda. Depois de se tornar um direito
constitucional (aprovado na Constituição
Federal de 1988), infelizmente, foi usurpado
pela direção do sindicato da época, através
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de acordos com a
direção da empresa,
durante 14 anos. E
isso refletiu a redução
do número de
empregos e compro-
meteu seriamente a
saúde dos trabalha-
dores e trabalha-
doras da usina.

Na quinta-feira
(31), ao f inal da
reunião, foi visível o

Metalúrgicos se encontraram na última 5ª-feira (31) com a direção do
Sindmetal-SF, na sede do Retiro, para tomar conhecimento dos valores que

deverão receber nos próximos meses, referente ao resultado Processo da “Hora
de Refeição” que o sindicato ajuizou em favor dos trabalhadores, em 2007.

Cerca de 60 metalúrgicos participaram da reunião,
na sede do sindicato, no Retiro

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense convoca os trabalhadores
abaixo relacionados a apresentarem cópia
do CPF para a expedição dos alvarás do
Processo da PLR I.

Clinger Ferreira Guerra (matricula 35601),
José Roberto Barbosa (matricula 35605),
Gilberto Carlos Bento (matricula 35607),
Giovani Meirelles Fonseca (matricula 35609),
Cleber Gonçalves Lima (matricula 35610),

PROCESSO DA PLR I DE 1998

Sindicato convoca trabalhadores a informar CPF
Gilberto de Oliveira Marques  (matricula
35611), Edilson Rodrigues (matricula 35612),
José César Novaes (matricula 35615), César
José de Oliveira (matricula 35616), José Carlos
da Cruz (matricula 35617).

grau de satisfação
dos trabalhadores que estarão recebendo
um dinheiro que nunca foi esperado por
eles. O presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense, Renato
Soares, comentou: “Eu fico muito feliz
principalmente porque eu sou um desses
trabalhadores que viveu tudo isso. Éramos

encantados pelo “canto da sereia” da
grana rápida e que também acabava
rápido, por isso tivemos os nossos salários
achatados durante tantos anos. Uma
perda que ainda tento recuperar,
insistentemente, durante os seis acordos
que participo à frente do sindicato”.
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Nissan chega em Resende
investindo em qualificação

A Montadora Nissan, que será instalada em Resende até 2014, já vai
começar as contratações e está realizando inscrições no SENAI de Resende
para o processo de seleção e formação dos operadores de produção. Os
aprovados nas etapas de seleção receberão vale transporte e vale refeição
durante três semanas de curso no SENAI.

O período de inscrição começou no último dia 14 e vai até 15 de fevereiro.
Aos interessados, ainda há vagas. O foco da empresa é o primeiro emprego.
Portanto, é interessante que todos compartilhem dessa informação com os jovens
de sua família e com amigos para que possam aproveitar essa oportunidade.

Alguns detalhes sobre o curso:Alguns detalhes sobre o curso:Alguns detalhes sobre o curso:Alguns detalhes sobre o curso:Alguns detalhes sobre o curso:
Quem pode participar do curso?
Homens e mulheres, maiores de 18 anos e que tenham ensino fundamental

completo.
Onde se inscrever?
No SENAI de Resende, NA Rua Sarquis José Sarquis, 156 - Jardim Jalisco.
O que é preciso para efetuar a inscrição?
Apresentar currículo, CPF (cópia e original), RG, para homens é necessário

apresentar certificado de reservista ou dispensa do serviço militar obrigatório,
comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Além de preencher
requerimento de inscrição.

Quais cidades os candidatos devem residir?
Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real, Barra Mansa ou Volta Redonda.

Sindmetal-SF participa do lançamento
de programa do Governo do Rio

A direção do sindicato, representada
pelo presidente, Renato Soares, do diretor
de comunicação, Bartolomeu Citeli, e dos
diretores, Jovelino José Juffo e André
Kondylopoulos, vem buscando
participar de negociações de incentivo à
produção.  Segundo Renato Soares, é
fundamental apoiar toda  iniciativa que
venha a garantir a manutenção e
surgimento de postos de trabalho na
região. “Essa forma de relacionamento
que o sindicato vem tendo com as
empresas favorece também a vinda de
novas empresas, e assim o surgimento
de novos empregos para o Sul
Fluminense”, afirmou.

A meta do governo é reduzir a idade
média dos veículos de carga matriculados
no estado, atualmente em 17 anos, para
12 anos. O prazo previsto para alcançar
o resultado é cinco anos.

Durante a solenidade, o governador
Sérgio Cabral comentou que se trata de
um programa em que todo mundo
ganha, já que pretende-se incentivar a

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense
esteve presente, na última sexta-feira (1/2), no evento

de lançamento do Programa de Incentivo à
Modernização, Renovação e Sustentabilidade da

Frota de Caminhões, do governo do estado,
realizado no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro.

renovação de caminhões, ter uma frota
sustentável, melhorar a qualidade do ar
e reduz ir a quantidade de acidentes nas
estradas.

O veículo antigo será comprado por
um valor superior ao do mercado. O
proprietário, então, optará por receber o
valor em dinheiro ou um “certificado de
destruição”, que o habilitará para a
compra de um veículo novo. Com este
certificado, ele poderá adquirir um
caminhão com o beneficio do abatimento
dos 12% cobrados em Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS).

O programa, com duração de cinco
anos, poderá ser prorrogado por até mais
cinco. O projeto de lei instituindo o
programa será enviado à Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro e a previsão
é que entre em vigor a partir de junho
deste ano.

Também participaram do evento os
representantes da Comissão de Fábrica da
MAN, os trabalhadores Alair e Paraná.

Renato Soares
fala durante
solenidade no
Palácio
Guanabara,no
Rio, sobre a
importância da
iniciativa do
governo

Atenção!
O sindicato estará de recesso neste Carnaval,

retomando as atividades no dia 18, segunda-feira.


