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No último dia 11, a direção do
sindicato realizou um ato público em
apoio à Justiça do Trabalho, em frente
à sede do Tribunal Regional do
Trabalho, Comarca de Volta Redonda.

Participaram representantes de sin-
dicatos das mais variadas catego-
rias de trabalhadores e centrais
sindicais da região Sul Fluminense,
Além de representantes da OAB e
da Magistratura.

A campanha pretende sensibilizar
os Poderes sobre os graves pro-
blemas que o judiciário trabalhista
está enfrentando após os cortes de

Metalúrgicos realizam
ato em apoio à Justiça

do Trabalho

verbas. Essa medida do governo
vem colocando em risco os direitos
fundamentais e sociais da classe
trabalhadora.

Nas palavras do presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos: “Essa
causa também é de todos nós tra-
balhadores, já que está colocando
em risco os interesses de toda a
classe trabalhadora do nosso país.
Não podemos deixar isso acon-
tecer. Precisamos da Justiça do
Trabalho funcionando com toda
estrutura necessária e a todo
vapor em defesa do que é justo”.

Silvio Campos discursa em defesa da Justiça do Trabalho

PEC 55 (antiga
PEC 241), uma
jornada para o

retrocesso
Encaminhada ao Senado, a PEC 55
pretende congelar por 20 anos os gastos
públicos primários e limita investimentos
em áreas estratégicas para o desen-
volvimento social, como a previdência,
a ciência, a saúde e a educação. Ela é
uma das principais apostas do governo
Temer para impulsionar a volta do
neoliberalismo e do programa de retirada
dos direitos dos mais pobres.

Membros de movimentos sociais estão
chamando-a de PEC do Fim do Mundo.
O apelido é justificado. Na educação,
por exemplo, um estudo técnico apontou
que as perdas na área podem atingir os
R$ 17 bilhões em 2025, e no acumulado
dos primeiros anos, a perspectiva de
déficit é de R$ 58 bilhões. A PEC
praticamente inviabiliza as metas do Plano
Nacional de Educação e fará com que
“nenhum centavo chegue para construir
escolas, pré-escolas, creches, melhorar
as universidades públicas, a educação
básica, o salário dos professores”,
conforme alertam os educadores. Na
saúde, o financiamento do SUS ficará
comprometido e pode gerar uma situa-
ção de caos, pois o congelamento dos
invest imentos seguirá junto a um
processo de envelhecimento da popu-
lação brasileira, o que no futuro trará
graves consequências.

Além destas questões tão importantes,
é importante alertar para a situação dos
Direitos Humanos. Trata-se de um
profundo desrespeito aos direitos
fundamentais do cidadão, como a livre
manifestação e organização política.

É fundamental resistir. O diálogo e a
mobilização social são importantes para
conscientizar o povo brasileiro sobre o
que está em jogo com a aprovação
dessa PEC.

Magistrados, Advogados e representantes de sindicatos



O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgica, Mecânicas, de Material
Elétrico, de Material Eletrônico e de Informática de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Itatiaia,
Quatis, Porto Real e Pinheiral, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, COMUNICA QUE
CELEBROU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2016/2018 COM A COMPANHIA SIDERÚRGICA
NACIONAL – CSN, ficando estabelecido, na clausula 40ª o desconto assistencial a ser aplicado
aos empregados da empresa, representados por esse sindicato, não associados, o valor
correspondente a 1% do salário base, dezembro e 13º salário do ano 2016, bem como janeiro,
fevereiro, março de 2017, outubro, novembro, dezembro, 13º salário do ano de 2017, janeiro,
fevereiro e março de 2018, ficando assegurado aos empregados o direito de oposição no prazo de
10 (dez) dias úteis a contar da publicação deste edital, tudo conforme autorizado no acordo nos
autos da Ação Civil Pública nº 0149300-19.2009.5.01.0341.
Em conformidade com o termo de conciliação, homologado nos autos da referida Ação Civil Pública

AOS NÃO ASSOCIADOS QUE NÃO SE OPUSEREM AO DESCONTO ASSISTENCIAL, será assegurado
todos os benefícios relativos aos convênios firmados pelo Sindicato, sem abranger os direitos dos
associados efetivos da entidade.

Volta Redonda, 23 de novembro de 2016.

SILVIO JOSÉ CAMPOS - PRESIDENTE

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE
DESCONTO ASSISTENCIAL


