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CSN – CAMPANHA SALARIAL 2016

Nova rodada de
negociação será

nesta 5ª feira
CSN chama sindicato para
nova rodada de negociação.
O encontro será nesta quinta-
feira, dia 25, às 9h, no antigo
escritório central da empresa.

A diretoria estará lá em peso

O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense convoca
trabalhadores (abaixo relacio-
nados) a comparecer à sede
do sindicato para entrega de
alvarás. Será nesta próxima
2ª-feira, dia 29/8, às 10h,
na Rua Gustavo Lira, 9 -
Centro - Volta Redonda.

Sindicato
convoca para

entrega de
alvarás

42776 - AGNALDO LEMOS VIEIRA
42777 - ALEX DA SILVA FONTES
42792 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
42796 - CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS
42803 - DANIEL RATES DE SOUZA
42804 - DENILSON DOS SANTOS SÁ
42807 - EDILSON CARLOS MARTINHO
42811 - ELIOMAR CANDIDO MARTINS
42812 - ELSON CORTES
42821 - JOÃO CRISTOVÃO DA SILVA
46330 - ALEX RIGON DA SILVA
46334 - UESLEI SORREL ROSA
46336 - MARCOS LIMA
46344 - EDVALDO MARCELO MACHADO
46345 - PAULO SERGIO BARBOSA
46361 - SANDRO DOS SANTOS PEREIRA
46363 - LUCIANO DE OLIVEIRA QUINTÃO
46369 - WELLINGTON DE C. DOS SANTOS
46377 - ALEXSANDER DA SILVA

HORA DE REFEÇÃO

e espera que desta vez a
empresa apresente alguma
proposta que possa ser levada
à votação. Isso quer dizer que
não vai aceitar retirar nenhum
direito dos metalúrgicos.

SINDICATO REAFIRMA SUA POSIÇÃO: NÃO NEGOCIA
PERDA DE DIREITOS DOS TRABALHADORES



Mudança na
aposentadoria

vai atingir quem
começa mais

cedo a trabalhar
Especialistas em Previdência Social
denunciam que os mais prejudicados
com a medida do governo interino
em aumentar a idade mínima da
aposentadoria vai atingir, principa-
mente, os mais pobres.

Os trabalhadores de menor renda
entram mais cedo no mercado
de trabalho. E a diferença de ex-
pectativa de vida entre as classes
socia is s ignif ica agravar as
desigualdades, inclusive no que
diz respeito a condições de saúde
e de educação.

Segundo estudos, a aposentadoria
no valor de um salário mínimo,
acompanhada de uma valorização
acima da inflação, sustenta a
maioria das famílias residentes em
mais de 60% dos pequenos
municípios, e alguns médios.

Segundo dados oficiais do Dieese
ou da Anf ip (associação de
auditores da Previdência). Até na
Pnad (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios) do IBGE
se pode verificar o aumento da
importância da Previdência, em
muitos casos logo abaixo da renda
do trabalho, quando ele existe.

A direção do Sindicato dos
Meta lúrgicos é contra essas
mudanças porque sabe que os
maiores prejudicados serão os
trabalhadores que iniciaram sua
vida profissional cedo, muitos
ainda na adolescência

Ato público no INSS
contra o pacote de
maldade do Temer

Nesta segunda-feira, sindicalistas, represen-
tantes de entidades civis e movimentos sociais
se reuniram em frente a sede do INSS para
protestar contra as medidas do presidente
interino Michel Temer.
Em julho passado, o governo golpeou trabalha-
dores e aposentados com a Medida Provisória
739, que autoriza a realização de novas perícias
médicas para reavaliação de todos os segurados,
além de estabelecer uma validade máxima de
120 dias de benefício para cada perícia. Para
acelerar a realização das reavaliações, a medida
criou também uma bonificação para médicos
peritos do INSS, de R$ 60 por sessão, como forma
de incentivar o maior número possível de
chamadas. O que representa um rombo, em dois
anos, de mais de 134 bilhões nos cofres da
previdência, já que não há limite para o número
de perícias que cada médico pode realizar.

Nas palavras do presidente do Sindicato dos

Po pulaç ão da  re gi ão
ap laudi ram a  mo bi lizaç ão
e m de fes a  de s eus
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go ver no interi no

Metalúr gicos , construção
civ il, bancário s, rodoviári os,
ass eio e co nser vação,
represe ntantes dos
mo vime ntos  soc iais  e
apose ntados  se  unem na
luta  co ntra o “ pacote de
maldades”  do gove rno  Temer

Metalúrgicos da Região, Silvio Campos: “Não
vamos aceitar tamanha covardia com os
trabalhadores e aposentados. Vamos barrar
essas medidas e derrotar esse projeto que só
beneficia os empresários e jogam cada vez mais
os trabalhadores na precarização de seus
direitos. Esse ato é só o início da nossa luta contra
a tentativa de acabar com os direitos garantidos
na nossa Constituição, conquistados através
de tanto suor da classe trabalhadora”.

Compareceram ao ato representantes dos
Sindicatos da Construção Civil, Rodoviários,
Bancários e Asseio e Conservação; Associa-
ção dos Aposentados e Mo vimento de
Mulheres da Região Sul Fluminense. Além da
Confederação Nacional dos Trabalhadores
Metalúrgicos; Federação dos Metalúrgicos do
Rio; Sindicato dos Metalúrgicos do Paraná,
Catalão, Angra dos Reis e Duque de Caxias.


