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União para garantir
nossas conquistas

>PALAVRA DO PRESIDENTE<CAMPANHA SALARIAL 2016

O projeto de lei nº 4.330/04, que
trata da regulamentação da
terceirização, já aprovado pela
Câmara, poderá entrar na pauta do
Senado nas próximas semanas. Ele
aguarda apenas a apreciação de
requerimento que solicita a
tramitação conjunta deste com os
demais projetos que versam sobre
o mesmo assunto - PLS 300/15,
447/11 e 87/10.

A matéria está na Comissão Espe-
cial do Desenvolvimento Nacional
sob a relatoria do senador Paulo
Paim (PT-RS), que ainda não
apresentou parecer.

É preciso que todos nós sindicalistas
e trabalhadores estejam mobilizados
e pronto para o combate. Se passar
no Senado, a nova lei abre as portas
para que as empresas possam
subcontratar todos os seus serviços.
Assim, os trabalhadores são mais
expostos a violações como
exploração de trabalho análogo ao
escravo, calotes de salários, riscos à
sua saúde e jornadas excessivas.

Usada pelas grandes empresas
para reduzir a folha de pagamento,
a terceirização tem impacto nega-
tivo para os trabalhadores. De
imediato, vai diminuir o número de
empregos, aumentar riscos de
acidente e vai trazer ainda mais
dificuldades para negociação com
o patrão.

Vamos nos manter mobilizados!

Forte abraço

Silvio Campos - presidente

Fantasma da
terceirização

volta a rondar

Mais uma vez, chegou o momento
de negociar com a CSN o Acordo
Coletivo de Trabalho. O sindicato
se defronta com a política pre-
datória, de sucateamento e explora-
tória de seus trabalhadores, desem-
penhada pela direção da CSN, desde
a sua privatização.

Na semana passada, após um mês
da entrega da pauta, os prepostos da
empresa se reuniram com o sindicato
e apresentaram uma proposta
completamente desrespeitosa perante
a classe trabalhadora. Apesar da crise
que afeta a todos, nem uma só empresa
até hoje chegou a ter tanta ousadia no
critério de exploração e desmoralização
de sua mão de obra como a
Companhia Siderúrgica Nacional.
Desde a sua privatização, a prática da
empresa sempre foi priorizar a compra
de ativos através da depreciação da
sua folha de pagamento e investimentos
em manutenção e reposição de
equipamentos.
Somente no primeiro semestre, a CSN
vem surpreendendo com as piores
notícias. Setecentas demissões de uma
só vez, fruto dos sangrentos cortes no

orçamento, sacrificando centenas de
trabalhadores e contratos das terceiras.
A política de desvalorização do
trabalhador é tamanha que, só nos
últimos anos, ela vem transformando
o salário do metalúrgico em um dos
menores da região, mantendo um teto
fixo de seus gastos com a folha de
pagamento e investindo menos na
reposição e manutenção de seus
equipamentos. Vem declinando o
valor pago de PLR, este ano pagou
menos que um salário, o menor valor
ao longo de sua história.

Enfim, com crise ou sem crise, a postura
de negociar as condições de vida e
de trabalho é sempre a mesma, a de
retirar direitos conquistados. Seu
discurso é o mesmo, insistentemente,
a cada ano, seu objetivo é retirar
direitos e piorar ainda mais a vida do
trabalhador.

Diante disso, o sindicato conclama a
união dos metalúrgicos e mobiliza a todos
para que confie na política da atual
direção para que possa haver o
enfrentamento e a garantia da manu-
tenção das conquistas e de um bom
resultado nas negociações que se iniciam.
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46531 - FÁBIO LUIZ LOURENÇO
46532 - MARCELUS DOS SANTOS
46533 - ENILSON DOS ANJOS FORASTIERI
46534 - JOÃO CUSTODIO NETO
46535 - FERNANDO BATOLOMEU RAMOS
46536 - JAQUES ANTONIO DOS SANTOS
46571 - ANDRE GOMES  DE ALMEIDA
46574 - ALEXANDRE DE PAULA HONORATO
46575 - EDSON LUIZ DA SILVA
46576 - ANDERSON CARVALHO NOGUEIRA

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense convoca os
trabalhadores, abaixo relacio-nados, a comparecer a sua sede,
localizada na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro, nesta 3ª FEIRA, DIA 31/5,
ÀS 10 HORAS para entrega de alvarás.

Sindicato convoca
beneficiados do ‘Hora

de Refeição’para
entrega de alvarás

CSN enrola
e as terceiras

ficam na
“sombra do

boi”
Se a CSN fica nesse “chove não
molha”, como nos anos anteriores,
as terceiras tem que abrir os olhos
e não ficar achando que vão
prejudicar os trabalhadores.

Todo ano, é a mesma lenga-lenga,
a CSN enrola e as terceiras vão
atrás.

A diretoria do sindicato já começou
a pressionar e já vai avisando que
vai partir para cima, cobrando
para que apresentem uma agenda
de reunião.

39943 - GEISE JOSÉ VIANA

39944 - RICARDO DE OLIVEIRA RAMOS

39951 - MARCELO LUIZ DE CARVALHO

39971 - CARLOS COELHO DE CARVALHO

39973 - LEON CHARLES GGUEDES MOUFFRON

39983 - VILMAR DIAS  GONÇALVES FILHO

39985 - PAULO CESAR DA SILVA

39987 - FÁBIO SOUZA

40063 - WASHINGTON LUIZ FERREIRA RAMOS

DESCONTO DE 30% PARA

NOS TRATAMENTOS DE:
CIRURGIA ORTOGNÁTICA

CIRURGIA DE ATM
FRATURAS DA FACE

CISTOS E TUMORES MAXILARES
RECONSTRUÇÃO DE FACE

DENTES INCLUSOS
ENXERTOS ÓSSEOS

IMPLANTES

ENDEREÇO: RUA 40, SHOPPING33,
TORRE III, Nº 08 - SALA 1.405 - VILA
SANTA CECÍLIA - VOLTA REDONDA - RJ

TEL: (24)3343-3993

SINDICALIZADOS


