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Sindicato realizará
assembleia para definir
pauta de reivindicação
Assembleia acontece nesta quinta-feira, dia 7; confira oAssembleia acontece nesta quinta-feira, dia 7; confira oAssembleia acontece nesta quinta-feira, dia 7; confira oAssembleia acontece nesta quinta-feira, dia 7; confira oAssembleia acontece nesta quinta-feira, dia 7; confira o
horário e o local no edital,  publicado no verso deste boletimhorário e o local no edital,  publicado no verso deste boletimhorário e o local no edital,  publicado no verso deste boletimhorário e o local no edital,  publicado no verso deste boletimhorário e o local no edital,  publicado no verso deste boletim
O Sindicato dos Metalúrgicos vai
realizar uma assembleia para
definir a pauta de reivindicação
para o acordo coletivo de
trabalho (ACT) 2016/2017 das
empresas do Sul Fluminense. O
encontro acontecerá nesta
quinta-feira, dia 7.

Durante semana passada, o
sindicato realizou uma pesquisa
entre os trabalhadores para saber
quais são as suas principais
reivindicações neste ano. No
encontro desta quinta-feira, eles
poderão discutir o assunto com a
direção do órgão sindical.

Confira, no verso deste boletim,
o edital publicado no jornal A Voz
da Cidade na sexta-feira, dia 1.

“Sabemos que o momento
é difícil para negociação,
mas vamos continuar
defendendo os empregos,
por mais conquistas e
melhorias para os
metalúrgicos da nossa
região”, afirma o presidente
Silvio Campos.
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Fórum é criado
para discutir
alternativas a
crise na região
O Sindicato  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”.


