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Câmara aprova PL
da Terceirização

Na noite desta quarta-feira (8/4), os
trabalhadores brasileiros receberam
um grande golpe (um dos maiores
da sua história), com a aprovação
do PL 4330 da terceirização. O que
representa nada mais, nada menos,
o fim do direito constitucional do
trabalho, a extinção da CLT e a
desregulamentação por inteiro dos
direitos sociais e trabalhistas.

Além disso, ficou criada uma nova
categoria de trabalhadores: “os
prestadores de serviços”. Esses
trabalhadores serão desprovidos de
direitos, terão remuneração, em
média, 40% menor e serão as
maiores vítimas da elevada
incidência de doenças ocupacionais
e de óbitos, como já se constata na
atividade terceirizada.

A aprovação deste projeto fragiliza até
a luta do nosso sindicato, assim como
os outros em todo o Brasil. Aqui na nossa
região, por exemplo, onde tem muitas
empresas que terceirizam seus serviços
através da contratação de outras
empresas, com a garantia dos direitos
constitucionais de seus funcionários, a
partir de agora, poderão contratar sem
mais garantir esses direitos, o que
fragiliza totalmente à condição e a estabi-
lidade desses trabalhadores.

O sindicato lamenta que deputados
apoiem um projeto tão nocivo às
relações de trabalho, o que nada mais
é do que o atestado da precarização
e flexibilização dos direitos trabalhistas.
Para nós metalúrgicos isso foi um ato
de traição à classe trabalhadora.

Sem direitos, trabalhadores terão, em média,
salários 40% menores e serão as maiores

vítimas de doenças ocupacionais e de óbitos
TORRE DE BABEL

Ontem, para a surpresa da direção
do sindicato, a CSN publica seu
“Chama” informando que vai pagar
“parte” da PPR no dia 30/4. E, desde
o dia 25/2, o sindicato vem,
insistentemente, cobrando da empresa
a reunião para tratar a PPR (Programa
de Participação nos Resultados).

Primeiramente, o sindicato esclarece,
mais uma vez, que a Comissão de PPR
não é a forma ideal de participação
dos trabalhadores. Mas, como é
imposta por lei, o sindicato participa
mesmo de forma minoritária. Para se
ter uma idéia, nesta condição de
Comissão, há oito anos, o sindicato
nunca concordou ou assinou um
acordo de PPR.

Imediatamente, o sindicato mandou
ofício pedindo esclarecimento de que
“parte” ela se refere. Apesar da
empresa está afirmando que a PPR
não atingiu o gatilho, por sua
“liberalidade”, vai pagá-la no dia 30/
4. Deixando a dúvida: E quando ela
vai se reunir com a Comissão? E
quanto é essa “parte”?

Apesar do sindicato não concordar
com a Comissão, hoje, é a única forma
que conta com a representação dos
trabalhadores.

Justamente por isso que acontece este
tipo de coisa, a empresa por sua
“liberalidade” toma a decisão à revelia
do sindicato e da própria Comissão.

Silvio Campos - Presidente

Sindicato cobra da CSN
o início das negociações

CAMPANHA SALARIAL 2015

A direção do sindicato tem
cobrado da CSN a primeira
reunião, para dar início às
negociações sobre o Acordo
Coletivo 2015/2016.

A pauta já foi entregue aos
representantes da empresa, no
último dia 27/3, mas, até agora,
a ainda não foi apresentada

nenhuma data para a realização
da primeira reunião, que,
tradicionalmente, é a que
esclarece, ponto a ponto, cada
ítem da pauta.

Assim que a empresa apresentar
a data, o sindicato estará
informando, através de seus
informativos, aos trabalhadores.

“Por que a CSN
não fala a

nossa língua?”
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Sindicato
convoca para
atualização de
documentos

CÉSIO COUTINHO
LEONARDO CIRINO DA COSTA
LUCIANO DE OLIVEIRA ROSA
MAGNO RODRIGUES

Sindicato convoca
beneficiados para
entrega de alvarás

Amanhã (14/4), o Sindicato dos Metalúrgicos vai entregar os
alvarás dos trabalhadores (abaixo relacionados) beneficiados pelo
processo da “hora de refeição” da Ormec e da CSN. Esses
trabalhadores deverão comparecer às 10h, a sede do sindicato,
localizada na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

O sindicato convoca os traba-
lhadores, abaixo relacionados,
a comparecer a sua sede,
localizada na Rua Gustavo Lira,
9 - Centro, trazendo original e
cópia dos seguintes docu-
mentos: RG, CPF, PIS e Carteira
Profissional. O horário para o
comparecimento é de segunda
a sexta-feira, das 8h às 12h e
de 13h30 às 17h.
34747 - ADILSON SANTESSO RODRIGUES
34748 - CARLOS AUGUSTO ROSATE LEITE
34751 - EDIMAR SANTESSO RODRIGUES
34754 - JOAO BATISTA DOS SANTOS
34766 - JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS
34769 - LUIZ CLAUDIO TEIXEIRA
34776 - RONALDO FERREIRA EVARISTO
34777 - JORGE LUIZ DA COSTA
34779 - JOSE MEIRELES GRANJA
34781 - JORGE BATISTA DA SILVA
39890 - SERGIO SOUZA DE ANDRADE
41866 - DEMILSON DUARTE DE CARVALHO
41878 - EDIMILTON SOARES DA SILVA
44720 - ANDERSON LUIZ BARBOSA AZEVEDO
44721 - ANTONIO MAURO CARVALHO COSTA
44722 - CELSO ELIAS DOS REIS JUNIOR
44724 - DANIEL GOMES
44725 - DJALMA SANTOS
44726 - EZEQUIEL IZAIAS RAYMUNDO
44727 - FABIO NOGUEIRA GOMES
44729 - JONES SOARES
44732 - JOSE SEBASTIÃO DA SILVA
44666 - JOSE MAURO DE ARAUJO
51586 - ALENCAR CRUZ LIMA
51587 - ADALTO MARCOS DA SILVA
51590 - OSIONI ROSA ELIAS
51599 - ROMULO DA SILVA DE OLIVEIRA
53809 - LEONARDO OLIVEIRA LINO
53847 - WELLINGTON FERREIRA DE CARVALHO

40183 - EVANDRO EUSTÁQUIO DE CARVALHO
40185 - JOEL DA SILVA CRUZ
40186 - MACIEL DIAS DE SOUZA
40189 - ADILSON D"AVILA
40190 - BRAULIO JOSÉ ALMADA COSTA
40192 - DAMIÃO DONIZETE DOS SANTOS
40193 - ROZELENA DA CRUZ VEIGAS
40200 - KLEBER VINICIO PENIDO
40202 - LUIZ CARLOS FORMAGGINI LOPES
40206 - GELSON DOS SANTOS PESSOA

CSN
49491 -  ELIEL SOUZA DE CARVALHO

49495 - ELIAS BERNARDO DE ARAUJO

49497 - DIOGO BARCELOS MORAES

49499 - FÁBIO OLIVEIRA DAS CHAGAS

49501 - FÁBIO REZENDE DO NASCIMENTO

49507 -  ROBERTA DA COSTA SILVA

49509 - HALAN CARVALHO RAMOS

49518 - VICTOR ARAUJO SANTOS

49520 -  FÁBIO JORDÃO DE OLIVEIRA

MARCILEI IZÍDIO
MÁRCIO DA SILVA ANDRADE
RODOLFO CLÁUDIO SINGELO SILVA
UBIRAJARA XIMENES

ORMEC

O processo relativo a PLR II, que
contempla mais de doze mil
trabalhadores listados à época, teve
sentença favorável em parte na
primeira instância (Volta Redonda).
Mas com a interposição de recurso
pela CSN para o TRT (RJ), esta
decisão foi reformada, tornando-

Informe jurídico sobre o
processo da “PLR II”

se favorável a empresa.

O Sindicato interpôs recurso para
o TST (Brasília), entretanto, não
teve sucesso. Atualmente, o
processo encontra-se aguardando
o julgamento de um novo recurso,
impugnação aos Embargos de
Declaração, em Brasília.


