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E X P E D I E N T E

Avançando nas lutas
EDITORIAL

A redução da jornada de
trabalho, defendida por todas
as centrais sindicais, é uma luta
travada por todos os trabalha-
dores brasileiros  e para os
metalúrgicos não é diferente.

A conquista da implanta-
ção do turno de 6 horas
em várias empresas da re-
gião garantiu a melhora na
qualidade de vida do traba-
lhador e de sua família. E

por isso uma grande vitória
dos trabalhadores. Só que
recentemente foi ameaçado,
quando a CSN de forma in-
transigente e autoritária im-
pôs aos trabalhadores nova-
mente o turno de 8 horas.
Só que, imediatamente, o sin-
dicato conseguiu que a Jus-
tiça do Trabalho determinas-
se que a empresa restabele-
cesse o turno de 6 horas.

TURNO DE 6 HORAS

 Outra conquista foi a im-
plantação da uma hora de
refeição para os trabalhado-
res do turno ininterrupto de
revezamento, o que signifi-
cou não somente a preser-
vação da saúde e a seguran-
ça do trabalhador, mas tam-
bém a geração de novos
postos de trabalho na região.

1 HORA DE
REFEIÇÃO

Três anos de luta
na defesa dos
metalúrgicos

A Secretaria da Mulher do
Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense foi criada
para ser mais um instrumen-
to na construção de uma so-
ciedade sem discriminações
e com igualdade entre ho-
mens e mulheres, conforme
preceitua a Constituição.

Desde a sua cr iação,
vem desenvolvendo um
trabalho de ampliação do

CRIAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER
conhecimento dos direitos
da mulher, como: assédio
sexual, assédio moral, Lei
Maria da Penha, direitos da
mulher no trabalho, plane-
jamento familiar, licença ma-
ternidade, dentre outros,
através da difusão de infor-
mações, com palestras, de-
bates, panfletos, boletins,
participação em programas
de rádio, artigos em jornais

e site do sindicato.
A secretaria tem presta-

do atendimento, orienta-
ções e encaminhamentos
aos órgãos competentes,
bem como acompanhado
mulheres quando necessá-
rio, à DEAM, Defensoria Pú-
blica, Ministério Público e
outros. A Secretaria chegou
para ficar e ser uma refe-
rência para as mulheres.

Neste mês de setembro,
estamos completando três
anos de gestão. E, ao parar-
mos para fazer um balanço
deste período, podemos afir-
mar que chegamos ao ter-
ceiro ano com bons moti-
vos para comemorar. A co-
meçar pela mudança na re-
lação com os patrões. Aca-
bamos com a forma desres-
peitosa com que era tratada
a direção do sindicato. Hoje,
quando vamos para uma
mesa de negociação, as
empresas sabem que vão en-
contrar do outro lado uma
direção firme e objetiva,
sempre na defesa dos tra-
balhadores. Foi assim nas
três campanhas salariais que
dirigimos até aqui e que
trouxe um saldo positivo
para o trabalhador.

Em 2007 e 2008, além da
reposição plena do INPC,
conquistamos aumento real
e ainda abonos em algumas
empresas. Este ano, sabía-
mos que o acordo coletivo
não seria fácil. Fomos para a
negociação defendendo que,
mesmo com a crise, a maio-
ria das empresas tinha con-
dições de repor a inflação. E
ficou provado que sim!

Mesmo com todo o clima
de crise disseminado pelos
patrões, saímos da campa-
nha salarial com reposição
em todas as empresas e em
algumas até com aumento
real. Esta é a diferença de
um sindicato dirigido por
pessoas que têm realmente
o compromisso de defender
a categoria. E não como na
direção anterior, que mes-
mo em época de grandes
lucros para os patrões, che-
garam a assinar acordos co-
letivos com zero de reposi-
ção salarial.

Enfim, há tempos que não
se via na região uma campa-
nha tão difícil em defesa de
aumento e do emprego dos
metalúrgicos. A CSN, por
exemplo, se negando o tem-
po todo, a ceder mesmo a
título de reposição da infla-
ção (INPC). O que, ao final,
acabou cedendo em função
da postura combativa do sin-
dicato. Mas, sem dúvida, a
grande vitória foi a manuten-
ção dos direitos conquista-
dos ao longo de muitos anos
de luta, que estavam sendo
brutalmente ameaçados.

Durante estes 3 últimos anos, a direção do sindicato vem lutando
para resgatar a tradição de luta que já teve até 1992. Voltando a ser a
trincheira de luta dos trabalhadores na gestão de Renato Soares. Veja
abaixo algumas das principais conquistas:

Renato Soares - presidente

Debate realizado na su

sindicato sobre a crise

a presença do Ministr

Em 2007, os trabalhadores da CSN e

das terceiras decidem pela primeira

A greve de 2007 expressou o
verdadeiro desejo dos trabalhadores
de ter um Sindicato forte e combativo
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Bartolomeu Citeli fal

resgate da memória 

Sindicato dos Metalú

Renato Soares discursa para os

trabalhadores na presença do Ministro do

Assembléias de trabalhadores
aprovam a pauta de reivindicações
para o Acordo Coletivo
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Aposentado
agora tem
seu espaço

Assistência ao
trabalhador licenciado

O departamento de saú-
de foi reestruturado e tem
prestado assistência ao tra-
balhador, buscando esclare-
cer dúvidas em relação aos
direitos trabalhistas e sobre
os benefícios junto ao INSS
e a própria empresa.

Criação  do Conselho
Previdenciário

Após a  pressão do sindi-
cato, no ano passado foi cri-
ado o Conselho Previdenciá-
rio, que passou a tratar das
questões dos processos das
aposentadorias, agilizando-os.

Emissão de CAT
Aumentaram as CAT´s e

homologações junto ao INSS.
Agora, os trabalhadores que
sofreram acidentes ou doen-
ças ocupacionais não reco-
nhecidas pelas empresas re-
correm ao sindicato e tem
seus benefícios garantidos.

Denúncias à DRT
Após várias denúncias à

DRT, o sindicato conquistou
o pagamento e o reconheci-
mento das insalubridades e
periculosidades em várias
empresas da região.

Regularização da
emissão de PPP

Foi regularizada a emis-
são dos PPP’s da CSN com
as informações relacionadas
aos agentes expostos nos
ambientes de trabalho.

Exigência de Laudos
Técnicos Ambientais

Ficou determinado que as
empresas apresentassem os
Laudos Técnicos Ambientais ao
Sindicato para que o mesmos
fossem encaminhados à De-
legacia Regional do Trabalho.

“Saúde do
Trabalhador” nas
Secretarias de Saúde

Após os inúmeros pedi-
dos do sindicato, foi criado
um órgão regional que pri-
orizasse e validasse as co-
municações de acidente de
trabalho.

Mesmo enfrentando os
prejuízos gerados pela ges-
tão anterior, o sindicato
vem desenvolvendo uma
política que garantiu avan-
ços na luta e a conquista
de vários direitos aos me-
talúrgicos.  Um deles foi o
pagamento do adicional de
insalubridade em várias
empresas da região.

Na SBM, as principais
vitórias do sindicato foram
a hora de refeição do tur-
no e o pagamento do adi-
cional de periculosidade

Esta direção tem busca-
do valorizar os metalúrgicos
aposentados. Não só na luta
pela recuperação dos salári-
os mas apoiando e exigindo
do poder público a aprova-
ção do projeto do Paulo Paim.

Uma outra medida também
que está sendo priorizada é o
lazer e a informação. Toda a
última sexta-feira do mês o sin-
dicato vem realizando um de-
bate ou palestra com temas
de interesse. E, em seguida,
um momento de confraterni-
zação com bingo e uma ativi-
dade artística-cultural.

Para aqueles que ainda
não foram participar, estão
convidados.

Valorizando a confiança dos
dos e le t r ic is tas .  Foram
conquistas inéditas na luta
pelos direitos dos trabalha-
dores da região. Inclusive,
garantindo o direito ao pa-
gamento do passivo da
hora de refeição dos tra-
balhadores do turno e o
adicional de periculosida-
de dos eletricistas e o seu
passivo, relativos aos últi-
mos cinco anos.

No ano passado, o sin-
dicato conquistou também
o DSR para os metalúrgi-
cos da Comau, com o pa-

gamento inclusive do pas-
sivo dos anos de 2003 a
2005. Garantiu também o
pagamento das PLR´s atra-
sadas, retroativas há cinco
anos, das empresas Parthe-
mec e Rododutra, em Barra
Mansa.

Na Peugeot foram
conquistados: a implanta-
ção do transporte de Volta
Redonda e Barra Mansa; a
criação da Comissão de
Fábrica; o aumento na bo-
nificação de horas extras, a
mudança da data-base para

Cultura e lazer também fazem parte
da vida dos metalúrgicos

Com o objetivo de ofe-
recer um dia de lazer e
cultura, o sindicato elegeu
o dia 1º de maio para rea-
lizar a grande festa dos
metalúrgicos. Com a cre-
dibilidade conquistada foi
possível receber apoio cul-
tural através das Leis de
incentivo: Rouanet e ICMS
do Estado. Assim, foi rea-
lizada em 2007 a 1º Gran-
de Festa do Trabalhador,

na Vila Santa Cecília. E a
2ª e 3ª Grandes Festas do
Trabalhador foram na Ilha
São João ,  e  conta ram
com shows de ar t i s tas
consagrados nac iona l -
mente como Beth Carva-
lho e o cantor Daniel. Nes-
tas festas foram realizados
b ingos e  sor te ios  com
premiação de e le t rodo-
mésdicos, motos e carros
zero km.

1º de maio; entre outras.
Na Volks a prática adotada
pelo sindicato em não ne-
gociar o banco de horas,
garantiu o ganho em ho-
ras extras pagas pela em-
presa, inclusive, com per-
centual de bonif icação
superior ao já praticado no
mercado. Houve aumento
nos valores da PLR e abonos
não somente para as em-
presas do Consórcio
Modular, mas, pela primeira
vez, beneficiando também os
trabalhadores das terceiras.

SAÚDE DO
TRABALHADOR
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Audiência Pública, realizada em 18/5, na

Câmara dos Vereadores

Passeata contra as demissões, que

reuniu mais de três mil pessoas

a da importância do

das lutas do
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Manifestação na BR 393 que

reivindicou melhorias na rodovia

Reunião com entidades políticas, prefeitos,

sindicatos e autoridades da região para

discutir medidas para evitar mais demissões
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Shows promovidos pelo sindicato, em 2008 e 2009, com
os artistas Beth Carvalho e o cantor Daniel

3



SETEMBRO :: 2009

Com apoio da sociedade, sindicato enfrenta
a ganância dos patrões durante a crise
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Desde o final do ano
passado, a diretoria do sin-
dicato vem travando uma
verdadeira batalha para evi-
tar as demissões e a reti-
rada de direitos dos traba-
lhadores da Região Sul Flu-
minense. Com a desculpa
da crise econômica mun-
dial, as empresas da região
avançaram para cima do
sindicato com o objetivo de
retirar direitos, aproveitan-
do o momento de instabili-

Recuperando o patrimônio dos trabalhadores
Quando esta diretoria assumiu o sindicato, encontrou uma estrutura totalmente dilapidada. Denunciou de todas as formas mas,
como não dá para ficar só chorando, colocou a mão “na massa” e partiu para o trabalho. E, nestes três anos, a diretoria vem
realizando obras em quase todo o prédio da sede principal, faltando apenas o quarto andar. Na sede do Retiro foi reformado o

salão de festa, dando mais conforto à família metalúrgica. E também a subsede de Barra Mansa que agora está em boas
condições para melhor atender ao associado. Além disso, foi renovada a frota de carros e adquirido um microônibus.

sas para tentar reduzir seus
custos de mão-de-obra. Por
um período longo, essas
empresas lucraram acima
da média e, por isso, acu-
mularam “gordura” para en-
frentar este período de cri-
se sem sacrificar os traba-
lhadores.

o movimento “Demissão
Zero”, com o objetivo de
enfrentar a ganância dos
patrões.

Foram realizadas diver-
sas atividades como forma
de denunciar e derrotar o
verdadeiro objetivo dos em-
presários: jogar a respon-

sabilidade da conta da cri-
se nas costas do trabalha-
dor. Entre elas, audiências
públicas, passeatas com
mais de 3 mil pessoas, reu-

niões com prefeitos
da região, deputados,
vereadores e o Gover-
no do Estado. Em
Brasília, o sindicato,
representantes da
igreja, bispo Dom
João e outras lideran-
ças se reuniram com
o Secretário Geral da
Presidência da Repú-
blica, Luiz Dulci, le-
vando a luta dos me-
talúrgicos do Sul Flu-
minense à nível naci-
onal. Conseguindo o
apoio do Ministro do
Trabalho, Carlos Lupi,
que veio até Volta Re-
donda. Além dele, Re-
nato se reuniu com Mi-
nistro do Desenvolvimen-
to, Miguel Jorge, discu-
tindo sobre incentivo à
venda de caminhões.

Essa movimentação só
foi possível porque o sin-
dicato conseguiu resgatar
a credibilidade dos traba-
lhadores e da sociedade.

Passado quase sete me-
ses, a vida se encarregou
de mostrar que o sindicato

estava certo. Utilizar a práti-
ca de demitir, como forma
de pressionar os trabalha-
dores a aceitarem seus di-
reitos reduzidos, esta dire-
ção não vai permitir.

dade da economia do país.
De forma firme, a dire-

ção do sindicato chamou
a sociedade e denunciou a
prática de algumas empre-

A sociedade, entenden-
do a posição do sindicato,
manifestou seu apoio e,
junto com várias entidades
e parlamentares, organizou

Passeata organizada pelo
movimento “Demissão
zero” reune mais de 3 mil
pessoas, entre elas
trabalhadores, autoridades
e entidades sindicais e
religiosas

Renato durante
encontro com o
Ministro do Trabalho,
Carlos Lupi e o Dep.
Federal Edmilson
Valentim, na presença
de assessores

Reunião entre Renato Soares, os diretores Bartolomeu
Citeli e Almir Paulino, Ministro do Desenvolvimento,
Miguel Jorge, além do presidente da Volkswagen
Caminhões e Ônibus, Roberto Cortês

Entrada da sede principal, no Centro de
Volta Redonda, totalmente reformada

Subsede do Retiro, após reforma, onde funciona o
Departamento dos Aposentados e Pensionistas

Fachada da sede principal do sindicato
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