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Volta Redonda, 10/12/2015. Boletim nº 1280.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Através da atuação jurídica do
sindicato, já foram beneficiados

mais de1709 metalúrgicos
Ontem, o sindicato pagou mais
150 beneficiados, somando um
total de R$ 1,5 milhão, só de
PLR, que estão sendo injetados
na economia de Volta Redonda.

O presidente do sindicato, Silvio
Campos, comemora a atuação do
seu departamento jurídico e as
ações do sindicato: “Nós metalúr-
gicos ficamos anos sem ter atuação
que resultasse em algum benefício
do sindicato. Muito pelo contrário,
um jurídico que não defendia
trabalhador, uma direção que não
atuava politicamente em defesa
dos nossos direitos. Passamos anos
perdendo nos nossos salários e nas
condições de trabalho. Agora,
comemoramos sim a colheita de
ações positivas do nosso sindicato
que estão resultando em vários
benefícios e dinheiro no bolso do
trabalhador”.

Segundo o diretor, José Eli: “de

Jurídico injeta
mais de R$ 80

milhões na
economia

2013 pra cá, já foram pagos
mais de R$ 80 milhões só nos
processos de “Hora de Refeição”
e da PLR, fora o restante. Só no
“Hora de Refeição” conseguimos
beneficiar mais de 1709 metalúr-
gicos, através da distribuição de R$
50.340.171,88, entregues através
dos alvarás emitidos pela justiça”.

Até agora, foram quase R$ 80
milhões que já estão nos bolsos dos
trabalhadores. “Sabemos que tem
trabalhador que ainda não foi
beneficiado, mas, temos certeza,
que será muito em breve. É
importante o trabalhador ter também
a certeza que ele vai receber seus
direitos. Infelizmente, não depende
somente de nós. Sempre que o
sindicato recebe uma listagem ele
a publica imediatamente para que
todos possam fazer seus planos e
usufruir desse benefício”, reforça
Silvio Campos.

Sindicato
encerra suas
atividades

desejando mais
conquistas
em 2016

No último boletim do ano, venho
fazer uma reflexão de nosso
trabalho. Foi um ano muito difícil
do ponto de vista da economia e
nas correlações de forças políticas
no Congresso Nacional, que
colocaram em risco muitos direitos,
antes conquistados através da
trajetória de luta do povo brasileiro.

Enfrentamos muitas negociações
com as empresas do setor, sempre
na tentativa de preservar os
empregos na nossa região. inclu-
sive, podemos comemorar que,
quase todos elas, aceitaram as
propostas de adesão aos FATs e aos
planos do governo, que possibili-
taram um certo fôlego antes de partir
para demissão em massa. Preservar
os postos de trabalho tem sido a
prioridade na nossa gestão.

Queremos também anunciar aos
companheiros da CSN a entrega
de uma cartilha que contem o
acordo coletivo 2015/2016,
contendo tabela do turno e os
nossos parceiros, que  oferecem
descontos especiais aos nossos
sindicalizados. Esperamos assim,
melhorar a nossa comunicação.

Desejamos um Feliz Natal e um
ano de muitas conquistas e
realizações!

Silvio Campos - presidente
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Sindicato encerra o
ano com a entrega

de mais alvarás

41700 - DANILO FRANKLIN TEIXEIRA
41701 - NILSON PENICHI SILVA
41702 - ELSO SEVERIANO PORTELA
41703 - LUIZ DE SOUZA
41705 - ALBERTO LUIZ EVARISTO

Na última semana de atividades, antes do recesso, o sindicato, através
do seu departamento jurídico, publica nova relação de beneficiados para
comparecer à sua sede (Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Volta Redonda). Os
alvarás serão entregues no dia 11/12 (sexta-feira), às 10h.

41715 - MARCO ANTONIO DE SOUZA
41720 - ANTONIO CARLOS DE PAIVA
41722 - ELIZEU DA CONCEIÇÃO
41731 - IRIS PARAVISO FERREIRA
41739 - JOSÉ CARLOS DA SILVAS E SOUZA

Vai até 31/12
a isenção do
PSA na CSN

Lembrando aos metalúrgicos, que
este é o último mês da Campanha
do Novembro Azul, que,  este
ano, está sendo incetivada pela
parceria do sindicato e da CSN,
estará isentando a coparticipação
de seus funcionários nos exames
de sangue PSA que forem
realizados até o dia 31/12. Lem-
brando que, exames preventivos
permitem até 90% de chances de
cura da doença.
Diante dos dados estatísticos, o
sindicato reconhece a necessidade
de promover campanhas como
esta, que incentiva a maior
atenção e cuidados que todos
devem ter com a sua saúde.
É fundamental que o trabalhador
saiba que, no Brasil, o câncer de
próstata é o segundo mais comum
entre os homens, atrás do câncer
de pele, segundo o Instituto
Nacional de Cancêr (INCA).


