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Plenária para
aprovação da

pauta é 5ª feira

CAMPANHA SALARIAL 2016 >PALAVRA DO PRESIDENTE<

Segundo o DIAP, “Desde 1988, ano de
promulgação da Constituição Cidadã,
mesmo em governos com compromissos
neoliberais, não se identificou um número
tão expressivo de proposições tramitando
no Congresso Nacional que represen-
tassem retrocesso e ameaça a direitos e à
democracia”.

Diante desse quadro preocupante, a
nossa diretoria decidiu chamar atenção,
em especial, dos metalúrgicos para a
possibilidade iminente de retirada,
flexibilização ou até mesmo eliminação de
direitos duramente conquistados ao longo
da história no Brasil. A partir desta edição,
estaremos publicando, em parte, as 55
ameaças aos nossos direitos: Regulamen-
tação da terceirização sem limite permi-
tindo a precarização das relações de
trabalho (PL 4302/1998 – Câmara, PLC
30/2015 - Senado, PLS 87/2010 –
Senado); Redução da idade para início da
atividade laboral de 16 para 14 anos (PEC
18/2011 – Câmara);  Instituição do
Acordo extrajudicial de trabalho permitindo
a negociação direta entre empregado e
empregador (PL 427/2015 – Câmara);
Impedimento do empregado demitido de
reclamar na Justiça do Trabalho (PL 948/
2011 – Câmara e PL 7549/2014 -
Câmara); e  Suspensão de contrato de
trabalho (PL 1875/2015 – Câmara).

Forte abraço! Silvio Campos

Conheça as
ameaças aos
direitos dos

trabalhadores
Saiba porque é

importante que seu voto
seja em candidato que
tenha compromisso em

defender o trabalhador. E
é por isso que o sindicato
dos metalúrgicos reafirma

que metalúrgico deve
votar em metalúrgico!

Após conferir as sugestões dos
metalúrgicos da CSN, a direção do
Sindicato dos Metalúrgicos levará a
apreciação dos trabalhadores da
pauta de negociação para o Acordo
Coletivo 2016/2017.

A plenária deverá acontecer na
próxima quinta-feira, dia 7/4, a partir

das 17h30, na  subsede do Retiro,
localizada na Av. Antônio de
Almeida, 603 - Retiro.

É muito importante a participação da
maioria já que é o momento de deci-
são do coletivo. É quando a diretoria
do sindicato debater e esclarecer
possíveis dúvidas da categoria.

Sindicato
acompanha de

perto recuperação
dos trabalhadores

SOBRE O CASO DO ACIDENTE NA USINA

O presidente do sindicato, Silvio
Campos, acompanhado dos
diretores Carlinhos Santana e
Jovelino, esteve nesta quarta-feira,
dia 30, em visita aos quatro
trabalhadores - Wanderlei, 38 anos,
que teve 70% do corpo queimado,
ficaram feridos Dênis da Silva,
também de 38 anos, Aluenio
Francisco Alves, de 32, e Renan
Martins de Castro, de 29), aciden-
tados na última quinta-feira, no
topo do forno da linha um da área
de zincagem.

O sindicato participou da decisão de
transferi-los, desde o primeiro momento,
para um hospital especializado no

tratamento de queimados, Hospital Oeste
D'Or, em Campo Grande, onde esteve
para conferir a qualidade da assistência.

Segundo a médica responsável pelo
tratamento, a recuperação é lenta
mas, todos podem ficar tranquilos
já que eles estão recebendo o
melhor para a plena recuperação.

O sindicato informa que em caso
de acidente de trabalho, o traba-
lhador tem todos os seus benefícios
garantidos e preservados. E está
disponibilizando um diretor para
permancer no hospital para acom-
panhar pessoalmente a recupe-ração
desses trabalhadores.
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Justiça libera
nova relação para

entrega de
alvarás do ‘Hora

de Refeição’
A Justiça liberou nova relação de
trabalhadores beneficiados para
receber seus alvarás. A entrega
será na sede do sindicato (Rua
Gustavo Lira, 9 - Centro - Volta
Redonda), no próximo dia 4/4,
às 10 horas.

Silvio Campos cria
fórum para discutir
alternativas à crise,
no Sul Fluminense

Na manhã desta segunda-feira, dia
28, o Sindicato dos Metalúrgicos
promoveu um encontro com
representante do poder público do
Estado, deputado Edson Albertassi,
e representantes das empresas
Peugeot, MAN Latino América,
Companhia Siderúrgica Nacional e
a Nissan, além do presidente da
Força Sindical do Rio de Janeiro,
Carlos Fidalgo, para a criação do
Fórum Regional para Criação de
Alternativas no Combate à Crise.
O fórum foi criado no sentido de
reunir esforços com empresas do
setor para criar alternativas reais na
retomada do crescimento no Sul
Fluminense e no combate ao
desemprego.
Nas palavras do presidente sindicato,
Silvio Campos: “Precisamos criar
soluções práticas, iniciativas para
ajudar as fábricas a voltar a produzir,
parar com as demissões e retomar
o crescimento. Não queremos ficar
parados! Acreditamos que todos nós
- sindicato, empresas e governo –

têm sua parcela de responsabilidade
e obrigação de combater os ma-
lefícios da crise”.
Foram debatidas várias questões
como melhorar a eficiência energé-
tica para o setor industrial que já
não responde a necessidade do setor
siderúrgico na região. E também
como criar uma integração no
fornecimento de matéria para o setor
automotivo. “Queremos que as
fábricas do setor automotivo
comprem a produção diretamente
da CSN para fabricar seus carros e
peças. Assim, vamos somar com o
crescimento, gerando mais emprego
e contribuindo concretamente para
a economia da região”, ressalta
Silvio Campos.
O presidente do sindicato e o diretor
Carlos Santana estão elaborando
uma agenda de reuniões oficiais com
a participação de outras empresas
como a Saint Gobain, Jaguar Land
Rover, Votorantim entre outras, além
da presença de representantes do
poder público.

35088 - SEBASTIÃO MARIANO FILHO
35091 - LUIZ CARLOS GOMES
35103 - CARLOS ANTONIO DA SILVA
35122 - MARCIO DOS SANTOS SILVA
35135 - PAULO CEZAR NEVES
35144 - SERGIO HENRIQUE DOS REIS
35146 - SIDNEY JOSÉ DE OLIVEIRA
35163 - CELITO TEIXEIRA DOS SANTOS
35181 - JOSÉ DA SILVA AUGUSTO


