
Fi l iado a:

Sul Fluminense, 16/9/2016 - Boletim 1373.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Lançada “Frente
Ampla Brasil” para
barrar perdas de
direitos sociais e

trabalhistas

Esta semana o sindicato foi sur-
preendido com a notícia que a
Votorantim encerrou as suas
atividades na aciaria elétrica, na
unidade de Barra Mansa. E com
isso, em torno de duzentos postos
de trabalho foram encerrados.
A empresa informou que entre os
trabalhadores atingidos, trinta e
cinco serão demitidos nos pró-
ximos dias; dezoito entrarão em
férias co letivas, a partir de
outubro próximo; trinta e cinco
serão deslocados para área de
manutenção; e trinta ficarão na
preservação do equipamento; e
setenta serão transferidos para a
unidade de Resende.

Preocupado com a situação dos
trabalhadores, o sindicato criticou
a atitude da empresa, que só
avisou a representação sindical
depois de ter decidido e dar inicio
as medidas administrativas para
combater a crise da empresa.

Durante a crise que assola o país,
as empresas da base do sul
fluminense, que tiveram que
reduzir seus quadros de
funcionários, chamaram o
sindicato para que, em conjunto,
avaliassem qual a melhor medida
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a ser tomada, sempre no sentido
de priorizar a manutenção do
emprego. A Votorantim fo i a
única que tomou a atitude de
desativar a área e demitir, de
forma unilateral, sem a parti-
cipação da representação dos
trabalhadores.

Inclusive, o s indicato  tomou
conhecimento de que há a inten-
ção de decretar férias coletivas
no Demag, em outubro, e no LCP,
em novembro. Além disso, a
unidade de Resende deverá
anunciar férias coletivas a setenta
funcionários.
O sindicato teme que essas
medidas possam estar anun-
ciando um possível encerramento
das atividades de produção da
unidade de Barra Mansa como
um todo.

Dentro desse cenário, o sin-
dicato decidiu que vai mobi-
lizar os trabalhadores, políticos
e a sociedade para que essa
situação não tome um rumo de
difícil reversão. Em breve, o
sindicato estará divulgando
ações de combate às demis-
sões e pela manutenção dos
empregos.

Em defesa do
povo brasileiro

A Comissão de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa (CDH) abrigou, na última
quarta-feira (14), no Senado, o primeiro
evento da “Frente Ampla Brasil”, que reúne
movimentos sociais e populares, organizações
sindicais e também parlamentares. A frente
pretende percorrer o país para mobilizar a
sociedade contra as reformas anunciadas pelo
governo Michel Temer, com o objetivo de barrar
perdas de direitos sociais e trabalhistas.

A reunião teve a presença de representantes
do movimento sindical, de aposentados e
pensionistas, da sociedade civil organizada.
Os participantes demonstraram contra-
riedade em relação às propostas que tornam
flexíveis as regras de contratos de trabalho
e que impõem idade mínima para a
aposentadoria. 
Durante o evento, foram feitas críticas aos
projetos que tramitam no Congresso, como a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
241 /2016 (na Câmara) , que limita o
crescimento dos gastos públicos à inflação
por v inte anos. Como disseram, a PEC
vai comprometer severamente os recursos
para a saúde, a educação e os benefícios
sociais, em detrimento do pagamento de
juros da dívida pública, que antes de tudo
deveria ser auditada.

Foram feitas criticas ainda ao modelo de
Estado em vigor, no qual predominam as
forças econômicas, sobretudo do setor
financeiro e quanto a ileg itimidade do
atual governo.
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