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Volta Redonda, 26/4/2016 - Boletim 1314.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

CSN diz que não
atingiu o gatilho e

pagará menos de 1
salário de PPR

Este ano, a CSN vai pagar menos que
um salário de PPR a seus funcionários.
Esta decisão foi da comissão que,
como nos últimos 10 anos, já não
conta com a concordância da direção
do sindicato. A luta é que o sindicato
seja o representante legal dos
trabalhadores e cumpra esse papel.
Outra briga é pela equidade no valor
a ser pago, um valor igual para todos
os trabalhadores, independente do
salário de cada um.

Atualmente, apesar do atual modelo
de PPR - Participação nos Resultados,
que conta com ampla maioria de
representantes na comissão de
negociação, indicados direta ou
indiretamente pela empresa, a direção
do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense nunca concordou e se recusa
todos os anos a assinar os acordos.

É importante esclarecer que o sindicato
participa da comissão junto a mais
seis sindicatos de trabalhadores das
empresas da Companhia em Arcos,
Paraná, Camaçari, Congonhas e

>PALAVRA DO PRESIDENTE<

Segundo análise de técnicos do DIAP, os
parlamentares representantes da
bancada empresarial estão apresen-
tando projetos que pretendem derrubar
os direitos dos trabalhadores, como os
que tratam da suspensão das normas de
proteção ao trabalho e os que dispõem
sobre a terceirização e a prevalência do
negociado sobre o legislado.

Nós sindicalistas, sabemos que isso é
uma manobra para perseguir entidades
combativas na defesa dos interesses dos
trabalhadores, já que o TCU não dispõe
de estrutura suficiente nem para
fiscalizar os gastos governamentais,
imagine para auditar as mais de dez
mil entidades sindicais de trabalhadores
e patronais existentes no Brasil.

Na verdade, o que está acontecendo é
que o movimento sindical e os direitos
dos trabalhadores estão sendo objeto
de uma investida dos conservadores no
Congresso Nacional, com pedidos de
CPIs e de fiscalização pelo Tribunal de
Contas da União sobre o emprego das
finanças das entidades sindicais,
especialmente das centrais.

Sobre os direitos trabalhistas, tem havido
uma sofisticação da linguagem em
relação aos projetos que atacam esses
direitos. Inicialmente, mencionavam a
flexibilização de direitos, passaram para
a modernização dos direitos e agora
falam na prevalência do negociado sobre
o legislado.

Precisamos ficar atentos e unidos para
que nossas lutas em defesa da
manutenção dos nossos direitos sejam
fortes e objetivos.

Silvio Campos - presidente

A direita
arma

manobra
contra

sindicatosCasa de Pedra, que representam a
minoria já que o restante da metade
da comissão é formada por
trabalhadores que votam com medo,
já que não tem estabilidade na
empresa. E a outra metade é composta
por representantes diretos da empresa.
Somando um total de 34 membros.

Há mais de 10 anos, após a drástica
mudança na direção política do
sindicato, os diretores vêm tentando
mudar esta forma de representa-
tividade, com objetivo de garantir
uma representação que reflita de fato
a defesa dos interesses dos trabalha-
dores. Na justiça a tentativa foi em
vão, o sindicato perdeu a ação.

Atualmente, o sindicato busca junto
ao parlamento, criar projetos de lei
que possam fazer justiça aos
trabalhadores e para isso também
está criando parcerias junto a outros
entidades em todo o Brasil para
fortalecer a proposta.  Afinal, o
trabalhador precisa ser reconhecido
e mais valorizado pelo empregador.

O sindicato continua cobrando da CSN
apuração do acidente que vitimou, no
mês passado, quatro trabalhadores,
sendo que um deles, o Wanderlei, não
resistiu e faleceu na última semana.

Segundo a empresa, o momento da investi-
gação está comprometido por precisar
contar com o depoimento das vítimas, que
não estão em condições de depor.

Sindicato acompanha
apuração do acidente

“Nós do sindicato estamos muito tristes
pela perda do companheiro e pelo
estado de saúde dos outros traba-
lhadores. A gente já sabe que a
recuperação é lenta, mas quando
pensamos na expectativa da família,
ficamos revoltados. Ninguém sai de
casa pra trabalhar e pensa que não
voltará mais para o convívio da família.
Muito triste”. Concluí o presidente Silvio.
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Metalúrgicos devem
comparecer à sede do

sindicato para
atualizar dados

38078 - PAULO DE JESUS BATISTA

38090 - GERALDO JOSE O. DE ALMEIDA

38101 - CARLOS FERNANDO MONTEIRO

38102 - SERGIO NASCIMENTO SILVA

38126 - MATUSALÉM CHAVES AMANCIO

38127 - JOSE JORGE COSTA FEIJÓ

38131 - LAUDELINO DE OLIVEIRA FILHO

O Sindicato dos Metalúrgicos convoca os trabalhadores, abaixo relacionados, a comparecer
a sua sede, localizada na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Volta Redonda, trazendo original e
cópia: CPF, Identidade, Carteira de Trabalho (foto, qualificação e contrato de trabalho da
CSN)  e o PIS. O horário para o comparecimento é de 8h às 12h e de 13h30 às 17h.

38132 - MARCELO CARELLI DA CUNHA

38143 - ALAN LEDE REBOUÇAS GOMES

38147 - FRANCISCO ERNESTO LAIBER

49450 - FLAYRES LEANDRO ALBERTASSI DALRIO

49453 - RODNEI DA SILVA RESENDE

49467 - WILLIANS PORTO SILVA

43463 - HEBERT BRAGA ROCHA

49469 - VALDECIR CONCEIÇÃO DE O. CAMARGO

49470 - CARLOS HENRIQUE A. CANUTO DA SILVA

49471 - MARIA DAS GRAÇAS TAVARES

49477 - LEANDRO VAGNER DA SILVA

49485 - ANTONIO ESPERANCA

49489 - SILMAR RIBEIRO OROZIMBO


