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43387 HÉLIO CUSTÓDIO
43389 EDUARDO DE SOUZA MOTTA
43390 EDMILSON BATISTA MARIANO
43397 ARMANDO DA SILVA PEREIRA
43415 AQUINO APARECIDO DA CUNHA
43420 JORGE WHASHINGTON DE A. DIAS
43431 JORCELINO SOARES
43436 JOSÉ CARLOS DA SILVA
43452 LAERSON HAUSSMANN
43456 LUIZ PAULO LAUREANO DA SILVA

Os trabalhadores abaixo relacio-
nados deverão comparecer à sede
do sindicato para receber seus
alvarás. Será nesta próxima 2ª-
feira, dia 12/12, às 10h, na Rua
Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

Justiça autoriza
entrega de mais

alvarás

HORA DE REFEIÇÃO

Sindicato convoca
para atualizar
documentos

45667 EDSON HENRIQUE DE ANDRADE
45668 EDUARDO ANDRE SALES
45672 ERLEI FERREIRA OLIVAR
45674 FRANCISCO EUGENIO DE OLIVEIRA
45675 GERSON BARROSO PEREIRA
45677 GILBER SAID DA SILVA
45679 GIOVANE CESAR FRANCISCO
45680 GLAUCIO PASSOS DUARTE
45682 HANILTON GOMES
45685 ITAMAR NUNES OVIDIO

O sindicato convoca os nomes,
abaixo relacionados, a comparecer a
sua sede, localizada na Rua Gustavo
Lira, 9 - Centro - VR, trazendo original
e cópia: RG, CPF, PIS e Carteira de
Trabalho (foto e verso da foto). O
horário para o comparecimento é de
8h às 12h e de 13h30 às 17h.

Nos despedimos de 2016 re-
novando nossas energias para
enfrentar as adversidades que
ainda estão por vir.

Sem dúvida, foi um ano muito
difícil, em que testemunhamos
o sacrifício de milhares de tra-
balhadores diante da crise eco-
nômica que se instalou no país
e que, até agora, não dá sinais
de melhora.

Não abrimos mão de nenhum
direito nem benefícios dos tra-
balhadores. E, mesmo diante
deste quadro, fechamos acor-
dos que garantiram a manuten-
ção dos direitos e benefícios
conseguindo a manutenção
dos postos de trabalho.

Fora tudo isso, tivemos que

encarar as investidas do governo
na tentativa de retirar direitos con-
quistados através de tantas lutas
históricas da classe trabalhadora.
E enfrentar ainda duros golpes
contra a democracia, precarização
dos contratos de trabalho e contra
o patrimônio do povo brasileiro,
através da abertura do pré-sal ao
capital estrangeiro.

E ainda temos que encarar gran-
des desafios como: reforma da
previdência e os ataques contra
nossos direitos sociais.

Mas, com certeza, não vamos
desanimar. Afinal, somos milha-
res de brasileiros, com um vasto
histórico de lutas e de conquistas.
E a nossa união vai continuar
fazendo a diferença!

Sindicato deseja a
todos boas festas

e um Feliz 2017!



Sindicato fará plantão nas
portarias da CSN para

entrega de cartelas
Entre os dias 8 e 9/12, no horário de 6h às 18h30, o sindicato disponibilizará

uma equipe exclusivamente para entrega de cartelas aos sócios do sindicato
nas portarias de entreda da CSN. E, no sábado, véspera do Natal Metalúrgico,
o trabalhador poderá se dirigir à sede do sindicato, na Rua Gustavo Lira, 9 -
Centro, no horário de 8h às 16h. No dia do evento, as cartelas serão entregues
somente até o início da premiação.


