
FFFFFiliado a:iliado a:iliado a:iliado a:iliado a:

Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense Volta Redonda, 22/5/2015. Boletim nº 1219.

Na luta contra
a terceirização
Silvio Campos convida senadores para se
reunirem com os metalúrgicos da região

O presidente do sindicato, Silvio
Campos foi a Brasília, conversar
com os senadores do Rio - Romário
(PSB), Marcelo Crivela (PRB) e
Lindberg Farias (PT) sobre a votação
do PL 4.330 (terceirização).

O encontro foi para discutir os
malefícios aos trabalhadores, caso
o PL seja aprovado. Na ocasião,
Silvio Campos formalizou um convite
aos parlamentares para uma reunião
com os metalúrgicos da região.

“Os senadores se comprometeram
a vir em Volta Redonda para
conversar com a nossa base. O PL
representa a precarização nos
contratos de trabalho. O resultado
da terceirização será mais horas de
trabalho, menos salários, elevação
nos índices de acidentes de trabalho,
mais trabalhadores doentes e
benefícios reduzidos”, afirma Silvio
Campos, ao lado do diretor do
sindicato, Carlos Santana. O encon-
tro com os senadores foi intermediado
pelo deputado Deley de Oliveira.

Segundo dados, a aprovação do PL
pode atingir o índice de 40% de
redução salarial. “Isso é um afronte.
Os políticos não podem rasgar a
história de luta dos trabalhadores
brasileiros e a nossa CLT. Os três
senadores se comprometeram a
discutir o assunto com o sindicato para
barrar esse retrocesso na Constituição
Brasileira. Imagina cada gerência de
uma grande empresa tornar-se uma
empresa terceirizada? Isso seria uma
covardia”, diz o presidente do sindicato.
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A reunião de hoje, (22/5), realizada
com representantes do CSN, para
discutir o Acordo Coletivo deste ano,
foi mais uma exposição feita pela
empresa da situação econômica em
que ela se encontra diante da crise.

Nós da direção do sindicato, como
acontece todos os anos, já sabíamos
o que iriamos enfrentar, um discurso
que tá difícil..., é por causa da
crise... Enfim, em tempo bom para
a CSN tá difícil. Em tempo ruim, tá
difícil também!

Nós do sindicato, aproveitamos
para criticarmos o valor pago pela
empresa na PPR deste ano, que não
obedeceu nem o mínimo de dois
salários estabelecidos por lei.
Apesar de toda a lamúria, reafir-
mamos a nossa pauta de reivindi-
cações, queremos pelo menos a
reposição calculada pelo INPC e
melhorias em alguns benefícios.

Queira o presidente da CSN ou não,
o resultado da negociação este ano
vai refletir na própria imagem da
empresa diante do mercado. Pagar
um salário muito baixo, quando
comparado ao restante das
empresas do setor em nível nacional
vai pegar muito mal.

Chega, não é o trabalhador que
vai ser penalizado, pagando a
conta da crise econômica gerada
pelos próprios empresários e por
uma política equivocada do
mercado, carga tributária excessiva
e prejudicial a toda a sociedade.
Vamos permanecer mobilizados!

SILVIO CAMPOS

PALAVRA DO PRESIDENTE



Saí nova relação para
entrega de alvarás

O sindicato convoca os trabalhadores, abaixo relacionados, a
comparecer a sua sede, localizada na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro,
nesta 3ª FEIRA, DIA 26/5, ÀS 10 HORAS para receber o alvará.

39838 GERALDO LUIZ DA SILVA

39842 MARCO ANTÔNIO DE SOUZA SILVA

39844 DALMO GOMES DA SILVA

39852 PAULO CESAR GUILHERME

39867 REINALDO JOSÉ RAIMUNDO

39884  ALEOINO ANGELO DOS SANTOS

39890  SERGIO SOUZA DE ANDRADE

39896  JOÃO LUIZ GALLI GONÇALVES

39902  RICARDO TOMPSON CARVALHO DA CRUZ

39911  JOSÉ FABIANO MOREIRA

53809  LEONARDO OLIVEIRA LINO

53810  MITCHEL CLERTON RAMOS DE BRITO

53811  VINICIUS GOULART VALENTE

53838  DAVID DE LIMA PEREIRA

53839  AGNALDO ADÃO DA SILVA

53841  FELIPE FRAGA RODRIGUES

53842  BRUNO RIBEIRO FERREIRA

53843  PAULO VITOR DE SOUZA ROCHA VIEIRA

53844  LUCIANO VITALINO DA SILVA

53847  WELLINGTON FERREIRA DE CARVALHO

53645  MOACIR JUNIOR TEODORO NETO

53623  JAILO DA SILVA TEIXEIRA

53624  LOURIVAL MARTINS RIBEIRO

53625  JOAO DANIEL NASCIMENTO

53626  ANTONIO CARLOS DE SOUZA BORGES

53642  CIDERLEI CARLOS BARBOSA

53627  HERALDO HERCULANO DA COSTA SILVA

53643  NELCIMAR ALVES GOMES

53644  EVANDRO PEREIRA TOLENTINO

53655  DANILO DE JESUS RIBEIRO

PROCESSO DA HORA DE REFEIÇÃO

Nos dias 5, 6, 7 e 8/5, o Sindicato
dos Metalúrgicos  promoveu os
cursos de formação de líderes e de
oratória para os diretores e
assessores da gestão atual, na sede
do Retiro.

O objetivo é melhorar o desem-
penho da comunicação com os
trabalhadores na base. Segundo o
presidente, Silvio Campos:
“Precisamos melhorar o desem-
penho dos nossos diretores e
assessores para que a nossa relação
com os trabalhadores fique cada
vez mais acertiva. Precisamos que

o trabalhador continue confiando
no nosso trabalho à frente do
sindicato”.

Presidente do sindicato investe
na formação de sua diretoria

Demitidos ou aposentados da
CSN, que trabalharam na
empresa durante 2014,
deverão receber a PPR até o
próximo dia 1º de junho.
Os que mantiveram a conta
bancária ativa deverão receber
hoje, dia 22/5. E aqueles que
encerraram a conta onde eram
depositados seus vencimentos
deverão entrar em contato
com o Setor de Recursos
Humanos da CSN para
informar seus novos dados
bancários.

Segundo a
direção da CSN,

pagamento
sairá até dia 1º

de junho

PPR DOS EX-
FUNCIONÁRIOS DA CSN
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Festa do Trabalhador
é sucesso total

A 9ª Festa do Trabalhador promovida pelo
sindicato reuniu em torno de 5 mil metalúrgicos

Mais uma vez, foi um sucesso
a a realização da Festa do
Trabalhador, este ano na sua
9ª edição, realizada no
Recreio dos Trabalhadores,
na Vila Santa Cecília.

Este ano, o evento reuniu em
torno de 5 mil trabalhadores e
seus familiares, de todas as
empresas metalúrgicas do Sul
Fluminense. A direção do sindi-
cato agradece a participação

dos metalúrgicos. 'Para nós, é
um dia especial. É o momento
que a gente vê a alegria
estampada nos olhos dos
trabalhadores que, além de
confraternizar com a família e
os amigos, concorrem a vários
prêmios.', declara Silvio
Campos, presidente.

Confira os ganhadores:

Carro Zero KM: Renan Aguiar
Guimarães - CSN. As dez

Presidente Silvio
Campos discursa
durante início do

Festival de Prêmios
para um público de
5 mil metalúrgicos

Renan Aguiar recebe das
mãos de Silvio Campos as
chaves do carro zero km

motos: Marcelo Augusto
Nogueira Afonso, Geraldo
Adão da Silva, Flávio de
Oliveira Marvila, Anderson
Alves Meringe, Renato José
Viana, Antônio Carlos Rufino,
Hamilton Paula Motta, Vicente
Castilho Rosa, Cleandro
Abrahão, Ramon Paulo
Moreira de Farias, Anderson das
Neves Augustos, Charles da
Silva Costa.
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Diretor da Comunicação:
Bartolomeu Citeli

Texto e diagramação:
Assessoria de Comunicação

Fale conosco:
comunicacao.smsf@terra.com.br

Jornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense
Volta Redonda: Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Telefax: (24) 2102-2800

Subsede: Avenida Antônio de Almeida, 603 - Retiro - Tel: (24) 3346-6179
Barra Mansa: Rua Ary Fontenelle, 362 - Estamparia - Tel: (24) 3323-1584

Resende: Rua Dr. Tavares, 130, Centro - Telefax: (24) 3360-9895 / 3355-4457
wwwwwwwwwwwwwww.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.org.org.org.org.org.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense

O 1º Encontro de Montadoras
CNTM/FS, que aconteceu nos dias
13, 14 e 15/5, em Goiás, reuniu
mais de 50 dirigentes sindicais das
regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste
do País. Eles representaram
trabalhadores das montadoras
Mitsubishi, GM, Hyundai, Suzuki,
Peugeot, Volkswagen, Renault, Volvo,
Iveco/Fiat, Man/Volks

Os temas abordados foram:

Direção do sindicato
debate situação das

montadoras em Goiás
Acordos assinados pelo Sindmetal-SF serve

como exemplo em outras regiões

“Conjuntura e Perspectivas para
o Movimento Sindical”; “Cenário
da Assistência Previdenciária no
Ambiente das Montadoras” e os
“Desafios da Militância Sindical
Perante a Saúde do Trabalhador”.

O presidente Silvio Campos,
destacou a experiência do Sul
Fluminense, que tem priorizado a
preservação dos postos de trabalho
e a manutenção dos direitos dos

trabalhadores. “Nós temos
priorizado a manutenção do
emprego. Negociamos possibi-
lidades que mantenham o nível
de empregabilidade e a defesa dos
direitos dos trabalhadores. É um
momento delicado e não
queremos que as empresas fechem
suas portas e demitam os
trabalhadores. Precisamos criar
condições para enfrentar a crise
ao lado dos trabalhadores.”

Representantes dos trabalhadores do setor automotivo de todo o Brasil participaram do
evento, entre os dias 12, 14 e 15 de maio
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