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CSN: Cadê a PLR dos
trabalhadores?

Volta Redonda, 12/4/2013. Edição nº 959

Sindicato forma 60 profissionais
em medição industrial

Em março, o Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense
(Sindmetal-SF) e o Centro de
Qualificação Profissional - Qualific
promoveram o curso de Medição
Industrial.

Ao longo de quatro semanas, os
60 alunos aprenderam uma nova

Três turmas de Medição Industrial receberam seus
diplomas na última sexta-feira (5/4)

profissão, que os
permite atuar no
setor automotivo na
área de qualificação
e laboratório de
metrologia. “Ésta é
uma profissão que,
além de bem
remunerada, está
em falta no mercado
de trabalho. Tenho
certeza que nossos

formandos logo estarão
empregados”, garantiu o presidente
do Sindmetal-SF, Renato Soares.

Mas este foi apenas o começo
da parceria. Durante a formatura,
Renato e o professor Leonardo
Panísio anunciaram outro curso, de
Motor Diesel, que abrirá inscrições

já na semana que vem. O benefício
de 50% para os associados do
sindicato permanece e, além disso,
nove bolsas de 100% foram
sorteadas entre os formandos.

O curso contará com aulas de
montagem e desmontagem;
dimensionamento do motor;
regulagem de válvulas; estudo da
bomba injetora; sincronismo do
motor; estudo do turbo compressor e
calagem da bomba injetora. Serão
cinco semanas de inscrição, com
previsão de início do curso em 20/5.

As inscrições ficarão concen-
tradas na Rua Gustavo Lira, 9 -
Centro, e as aulas continuarão na
sede do Retiro. Mais informações
nos telefones (24) 9916-2025 ou
8844-8872.

Os trabalhadores da CSN estão
ligando para o sindicato para pedir
satisfação sobre o pagamento da
PLR. E, como já é do conhecimento
de todos, a direção da empresa não
costuma respeitar datas e prazos
estabelecidos. Portanto, assim como
o acordo salarial, a direção do
sindicato está aguardando uma
resposta da empresa.

É bom esclarecer que o
pagamento da PLR é corporativo,
ou seja, o mesmo valor pago aos
trabalhadores em Volta Redonda

terá que ser pago na Mineradora
Casa de Pedra, na empresa
Namisa, Porto de Sepetiba, Arcos,
Paraná (CISA) e em São Paulo, onde
funciona a parte administrativa da
empresa etc.

O sindicato não podia deixar de
registrar neste boletim que este ano a
CSN completou 72 anos de existência
e, entre eles, 20 anos de privatização.
É de se lamentar, mais uma vez, o
modelo de privatização nocivo, não
somente para os metalúrgicos e suas
famílias, mas para a cidade.

Vem ai a
7ª Festa do
Trabalhador

A 7ª Festa do Trabalhador
Metalúrgico do Sul Fluminense está
chegando. E a direção do
sindicato vai promover novamente
um festival de prêmios, sorteios,
show e uma programação especial
para os filhos dos trabalhadores.

Será no dia 5 de maio, na Ilha
São João. E para concorrer é
preciso ser associado. Interessados
devem comparecer à sede do
sindicato na Rua Gustavo Lira, 9 -
Centro - Volta Redonda.

A entrada será 1 kg de alimento
não perecível.

Alunos do curso
de Medição
Industrial
promovido pelo
Sindmetal-SF
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Situação limiteSituação limiteSituação limiteSituação limiteSituação limite
na GDL2na GDL2na GDL2na GDL2na GDL2

O que será que está
acontecendo na GDL 2? Em
menos de dois meses, quatro
líderes de turno pediram
demissão, e vários retificadores
estão pedindo para sair. Será
que é porque são obrigados a
exercer várias funções, num
ambiente de trabalho ruim e
com alto nível de pressão?

Se  a família recebe até dois salários
mínimos, a dona de casa deve
garantir seus direitos. Contribuindo
com 5% de um salário mínimo por
mês, são garantidos os seguintes
benefícios da Previdência Social:
Aposentadoria por idade aos
60 anos -  -  -  -  - É necessário ter contribuído
por pelo menos 15 anos para ter
direito ao benefício de um salário
mínimo, inclusive com o 13º salário.
Direitos da família - - - - - A partir do
primeiro pagamento, sua família já
tem direito à pensão por morte e
ao auxílio-reclusão.
Salário-maternidade -  -  -  -  - São
necessários dez meses de
contribuição.
Aposentadoria por invalidez
- - - - - É necessário pelo menos um ano
de contribuição.
Auxílio-doença -  -  -  -  - É necessário ter
contribuído por pelo menos um ano.
Para ter esses direitos, a família deve
estar inscrita no CadÚnico (Cadastro
Único para Programas Sociais).

Direitos
da dona
de casa

Repúdio à decisão do
governo de intimidar o

movimento sindical
A direção nacional da Força Sindical e seus

sindicatos associados repudiam com veemência a
operação denominada “Mosaico”, organizada pelo
Gabinete de Segurança Institucional (GSI), órgão
instalado dentro do Palácio do Planalto, e executada
pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência), que
tem claro objetivo de intimidar e enquadrar o
movimento sindical brasileiro.

A Força Sindical reitera que vai continuar seu
processo de luta na busca por uma sociedade mais
justa, apontando e criticando os erros governamentais

– como é o caso da MP dos Portos (Medida Provisória
595) e os equívocos na condução da política
econômica – e apoiando quando as ações forem
corretas, caso da redução da taxa básica de juros.

“Entendemos a preocupação do governo, que teve, a
contragosto, de aceitar modificações na MP dos Portos após
intensa mobilização e unidade sindical, mas transformar a
Abin em um grande “Big Brother” governamental para
intimidar e controlar os movimentos sociais é algo inaceitável
em um governo democrático”, declarou o presidente da
entidade, o deputado Federal Paulinho Preira.

Secretaria da Mulher
promove palestra
sobre Femicídio

O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense, através da sua
Secretaria da Mulher, irá promover a
palestra “Femicídio” (assassinato de
mulheres) que será proferida pela juíza
Dra. Adriana Ramos de Mello, do 1º
Juizado de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher/RJ.

O objetivo do evento é divulgar e
sensibilizar a sociedade frente à
violência contra a mulher e fazer com
que os Estados se comprometam
com ações para punir e prevenir essa
violência. Tipificar penalmente o
femicídio, através do Código Penal,
significa defini-lo como crime
autônomo, diferente do homicídio,
com suas próprias penalidades. O
desafio é justamente definir que tipo
de assassinato de mulheres pode ser
nomeado de femicídio. Para isso, foi
encaminhada uma proposta para a
Comissão do Senado de Reforma do
Código Penal.

Segundo pesquisa realizada pelo
Instituto Sangari - Mapa da Violência,
42 mil mulheres foram assassinadas
no Brasil nos últimos 10 anos. Em
nossa região, em apenas três
semanas do mês de fevereiro, seis
mulheres foram assassinadas. Em
2007, o 1º Juizado de Violência

Doméstica e Familiar contra a Mulher
recebeu 4.225 ações de violência
contra a mulher. Este número subiu
para 13.022 em 2010. Hoje, já são
27.887 processos judiciais, sendo
que a maior incidência de crimes
contra a mulher é de lesão corporal,
seguida de ameaça e injúria.

A palestra será no próximo dia
26/4 (sexta-feira), às 10h, no
Auditório da Ordem dos Advogados
do Brasil, na Rua General Newton
Fontoura, 323 (atrás da Câmara
Municipal).

Será dia 26/4 (sexta-feira), às 10h, na OAB/VR


