F iliado a:

Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense

Volta Redonda, 28/8/2015. Boletim nº 1244.

CSN - CAMPANHA SALARIAL 2015

PALAVRA DO PRESIDENTE

Sindicato retoma hoje
negociação com a CSN
Após a ida do sindicato ao
Governo do Rio, CSN chama
nova mesa de negociação

Silvio Campos, Renato Soares e Bartolomeu Citeli se encontram com vicegovernador, Francisco Dorneles, na presença do presidente da Federação
dos Metalúrgicos, Dal Prá

Diante do impasse criado pela CSN
para o Acordo Coletivo de Trabalho,
esta semana, o presidente Silvio
Campos, acompanhado de seus
diretores Renato Soares e Bartolomeu
Citeli, estiveram na sede do governo
do Estado, para tentar uma saída para
o Acordo Coeltivo.
O governo do Estado se comprometeu em dar apoio, reunindo com
a sua Secretaria de Trabalho e
Emprego e o governador Pezão, no
intuito de encontrar um caminho
alternativo. Também particpou da
reunião o presidente da Federação
dos Metalúrgicos, Francisco Dal
Prá, que defendeu a reposição justa
dos salários dos trabalhadores.
Ontem, o sindicato esteve conver-

sando com o bispo diocesano dom
Francisco Biasin, que deu apoio à luta
dos metalúrgicos da CSN, declarando
que “a igreja católica é solidária a justa
causa dos trabalhadores”. Citou
também a fala de Lucas (10,7),
personagem bíblico: “O trabalhador
é digno do seu salário”.
A direção da entidade também está
conversando com centrais sindicais
e outros sindicatos por todo o país
para que possam somar forças com
os metalúrgicos do Sul Fluminense.
Ao final do dia de ontem, de forma
inesperada, o sindicato recebeu comunicação da CSN chamando para nova
reunião, retomando as negociações.
Após a reunião, o resultado será divulgado através do boletim.

“

Chegamos no momento crucial para
todos os metalúrgicos da CSN e para
Volta Redonda. Tentamos insistentemente negociar com a empresa
para que não precisassemos chegar
a esse ponto. Mas paciência tem
limite. Trabalhador merece respeito!
A atual direção do sindicato vem
ponderando a política intransigente
da empresa em não sentar para
negociar com o sindicato. Aliás, os
trabalhadores estão ligando para
cobrar não somente o Acordo
Coletivo de Trabalho mas,
também, a situação dos acordos
do turno da área de cimentos e da
Aços Longos.
Diante dessa crise, todos os diretores
estão preocupados com a atual
situação econômica da região. Em
especial, na CSN e de suas terceiras,
já que foram assinados Acordos
Coletivos com quase todas as
empresas da base, inclusive, com
estabilidade dos empregos.
Greve é um direito do trabalhador,
garantido em lei, através da
Constituição Federal. E para que
ela tenha êxito no seu propósito, é
preciso a unidade e a participação
de todos.
É isso companheiros, vamos juntos
rumo a uma greve que nos traga um
resultado justo, com direitos garantidos e sem perda para o bolso do
trabalhador.
Forte Abraço,
Silvio Campos - presidente

Sindicato recebe palestra
sobre mobilidade urbana

Na terça-feira, dia 25,
membros da direção, do
apoio e funcionários do
Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense
puderam participar da
palestra sobre mobilidade urbana, projeto
elaborado pela prefeitura, com participação
popular, na sede do
sindicato, no Retiro.

O responsável pelo conteúdo apresentado na
palestra foi o vice-prefeito de Volta Redonda,
Carlos Roberto Paiva,
que abordou os benefícios das mudanças para
os trabalhadores e suas
famílias.

O presidente do sindi-cato,
Silvio Campos, incentivador
do projeto, falou sobre a
necessidade de investimentos para melhorar o
trânsito, contribuindo para
que os trabalhadores tenham mais tempo para o
convício com a família, seu
descanso e locomoção.
“Precisamos de projetos
que facilitem a nossa vida.
Amamos Volta Redonda e
nos preocupa a situação de
mobilidade principalmente
dos ídosos e dos deficientes. Nossa cidade cresce a
cada dia, aumenta a população, aumenta o número de carros e a necessidade de transporte

Sindicato publica
nova listagem para
entrega de alvarás
Na próxima terça-feira, dia 1/9, a direção do
sindicato vai entregar alvarás aos beneficados no
processo da “Hora de Refeição”. Os nomes abaixo
deverão comparecer na sede, localizada na Rua
Gustavo Lira, 9 - Centro, às 10h.
37928 - GERALDO LUIS DE CARVALHO
37935 - JOSÉ CLOVIS DA SILVA JUSTO
37952 - LUCIO MACHADO
37955 - ADALBERTO NOGUEIRA BARBOSA
37956 - JOÃO EUDES MELO
37964 - FRANCISCO AFONSO DE OLIVEIRA
37966 - EDSON TEIXEIRA
37972 - EUCLIDES EMANUEL PINTO DA SILVA
37973 - LUIZ ALVES PIMENTEL NETO
37980 - MAURO SEBASTIÃO DOS SANTOS

“

Precisamos de projetos que
facilitem a nossa vida.
Amamos Volta Redonda e nos
preocupa a situação de
mobilidade principalmente
dos ídosos e dos deficientes.
Nossa cidade cresce a cada
dia, aumenta a população,
aumenta o número de carros e
a necessidade de transporte
público de qualidade...”. Silvio
Campos, presidente.

“

Este projeto representa um
planejamento para um futuro
próximo. Daqui a 20 anos, a
população colherá os frutos
desta mudança”. Carlos
Santana, diretor.

público de qualidade. Por
isso, somos a favor da
criação de alternativas
visando a nossa qualidade de vida”.
Já o diretor do sindicato,
Carlos Santana ressaltou
a importância do apoio
dos moradores já que

esse projeto prepara a
cidade para crescer de
forma organizada, um
crescimento sustentável.
“Este projeto representa
um planejamento para
um futuro próximo.
Daqui a 20 anos, a
população colherá os
frutos desta mudança”.
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