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Em defesa do emprego
e dos direitos dos

metalúrgicos

Demos o pontapé inicial para a
campanha salarial 2015 da CSN. Esta
campanha se dará num momento de
plena mobilização dos trabalhadores
contra as MPs 664 e 665, nocivas ao
trabalhador. E ainda o veto ao reajuste
da tabela do Imposto de Renda.

Os patrões estão na ofensiva pela
aprovação destas MPs, mas não terão
êxito em suas intensões de rebaixar
nossos direitos. Vamos às ruas, ao
Congresso Nacional e onde for preciso
para barrar este retrocesso.

Um exemplo de mobilização dos
trabalhadores e de sua força foi a
conquista na mudança do reajuste da
Tabela do IR que, depois de várias
reuniões entre as centrais sindicais,
governo e o congresso, conseguimos a

alteração da proposta inicial e o reajuste
de 6,5% ficou mantido para quem
ganha menos. E assim será com as MPs.
Vamos derrotar com luta e unidade esta
ameaça aos nossos direitos.

Assim, com este espírito de união e força
que vamos para a nossa campanha
salarial. Sabemos que a economia não
anda as mil maravilhas, mas isso não
quer dizer que quem vai pagar a fatura
somos nós. Vamos unidos e com muita
luta em busca de mais conquistas.

Nesta segunda-feira, dia 16/3, vamos
realizar a nossa assembleia de
aprovação de pauta, às 18h, na sede
do sindicato, no Retiro (Avenida Antônio
de Almeida, 603). Contamos com a
sua presença!

Silvio Campos - presidente

Na manhã do dia 2/3, diretores do
Sindicato realizaram um ato político pela
revogação das Medidas Provisórias 664 e
665. Medidas estas que alteram as regras
do Seguro-Desemprego, Abono Salarial,
Seguro Defesa, Pensão por Morte, Auxílio-
Doença e Auxílio-Reclusão, que trazem
prejuízos à classe trabalhadora, dificultando
acesso dos trabalhadores.

Participaram do ato os deputados federais:
Alexandre Serfiotis, Deley de Oliveira; os
vereadores Paulo Conrado, José Augusto,
Edson Quinto e Neném. Representantes
do deputado federal Hugo Leal, deputado
Estadual Edson Albertassi e do prefeito
Antônio Francisco Neto. Também
participou da mesa o gerente da agência
do INSS, em Volta Redonda,  Fernando
Jorge Gonçalves  Bacthazar Sixel, que tem
estabelecido uma importante parceria com
o sindicato, em assuntos previdenciários.
Todos receberam uma placa de
agradecimento do presidente Silvio
Campos, pela influência junto as instâncias
de poder em momentos de crise, em defesa
dos empregos na região.

“Acreditamos e sempre lutamos por um
Brasil melhor, com justiça social e
distribuição de renda. Confesso que
estamos muito decepcionados com o 2º
governo da Dilma. Afinal,  o PT sempre
defendeu o diálogo com os traba-
lhadores e o respeito aos direitos
conquistados”, afirma o presidente do
Sindmetal-SF,  Silvio Campos.

Não a perda de
direitos. Não às
MPs 664 e 665

Sindicato dos  Metalúrgicos reúne
parlamentares e pede apoio
contra às MPs 664 e 665
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Sindicato quer ouvir
você, trabalhador!

Pesquisa vai apontar as principais reivindicações dos metalúrgicos

O Sindicato dos Metalúrgicos está dando início a Campanha Salarial 2015 e
quer que você participe. O objetivo é elaborar uma pauta de reivindicação que
atenda a expectativa dos trabalhadores. Para isso, o sindicato estará fazendo
uma pesquisa, para que cada trabalhador possa sugerir os itens que deseja
que conste entre as reivindicações. Responda a pesquisa e, em seguida, deposite
em uma das urnas instaladas na portaria da empresa.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Qual empresa você trabalha?

Cite cinco itens que você gostaria que estivesse na pauta de
reivindicação para o acordo coletivo 2015/2016:

corte aqui


