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O ano de 2016 deixou como sal-
do além da ruptura democrática,
a aprovação do congelamento
dos investimentos em saúde,
educação e em outras áreas, por
20 anos. E iniciamos 2017 com
duas agendas de retrocesso: as
reformas da previdência e a
trabalhista. 

Desde que assumiu, o atual
governo vem tentando rasgar a
CLT e convencer a sociedade de
que direitos conquistados seriam
“privilégios”. Por exemplo, o
projeto de lei (PL 6.787/16), que
tramitará em regime de urgên-
cia, trata do contrato temporário
de trabalho, prevalência do ne-
gociado sobre o legislado para
alguns direitos, como parce-
lamento de férias e alterações na

Lutar em defesa do
emprego e dos direitos

dos metalúrgicos
jornada de trabalho, entre outros
pontos.

Também está em risco o direito
à  aposentadoria. O governo de-
fende que as revisões na apo-
sentadoria devem   ser realizadas
para equilibrar as contas da Uni-
ão e se adequar a um novo perfil
de idade, que vem mudando
com o aumento da expectativa
de vida e a redução do número
de nascimentos. Esse cenário
leva ao envelhecimento da popu-
lação, gerando uma situação
insustentável, segundo a equipe
econômica do governo.

Diante dessas ameaças que
prejudicará de forma perversa a
vida do trabalhador, a direção
do sindicato pretende definir
estratégias de luta para barrar

esse ataque aos direitos traba-
lhistas e sociais. É preciso im-
pedir todo esse retrocesso e co-
brar ações parlamentares em
defesa dos trabalhadores. E
pressionar por uma política in-
dustrial que possibilite a reto-
mada do crescimento e a recu-
peração dos empregos.

“Precisamos somar esforços. O
trabalhador precisa ter de volta
a sua dignidade e a segurança
necessária de que um dia po-
derá se aposentar e usufruir do
merecido descanso, após tantos
anos de labuta. Mas, para isso,
é fundamental que os tra-
balhadores ocupem as ruas, exi-
gindo a manutenção de seus
direitos”, afirma o presidente
Silvio Campos.



ATENDIMENTO ESPECIAL PARA METALÚRGICOS

40330 - EDSON MESQUITA GIGANTE
40333 - DENILSON F. DE SOUZA
40334 - GILVAN CESAR DOS SANTOS
40336  - LEANDRO LEAL DE S. SOBRINHO
40337 - KLEBER MESQUITA
40338 - MÁRIO SOARES MACHADO
40344 - LUIZ CARLOS R. DE AGUIAR
40348 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA
40351 - JOSÉ CARLOS DA SILVA
40353 - VALDECI ALVES MOREIRA
44174 - JOSÉ SIMOES BRAGA
44185 -  MARCELINO DA SILVA PEDRO

Os trabalhadores abaixo relacionados deverão comparecer
à sede do sindicato para receber seus alvarás. Será nesta
próxima 4ª-feira, dia 1/2, às 10h, na Rua Gustavo Lira, 9
- Centro - VR.

Sindicato anuncia nova
entrega de alvarás

HORA DE REFEIÇÃO

44172 - JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA
44184 - LUIZ HENRIQUE F. DE SOUZA
44436 - GERSO HELENO DAS DORES
44438 - MÁRIO SERGIO DA SILVA
44442 - ANTONIO CARLOS PIMENTEL
44443 - CARLINDO FRANCISCO DE SOUZA
44445 - ELSON PEREIRA DA SILVA
44447 - JOSÉ ANTONIO SOARES
44450 - MARCO ANTINIO SABINO
44453 - ROGERIO TOLEDO FERREIRA
44454 - FABRÍCIO DA SILVA TEIXEIRA
44523 - MADISON ANDRE DA SILVA

1610 - RENILDO PEDRO DE SOUZA
1624 - JULIO CESAR DA SILVA BATISTA
1679 - ROVANE DOMINGOS
1759 - HEITOR ANTONIO DA S. ANDRADE
1795 - ODAIR JOSE FERREIRA
2029 - CLAUDIO DE OLIVEIRA ARGEMIRO
2056 - RÔMULO DE OLIVEIRA COSTA
2209 - JOSÉ DAS GRAÇAS FIALHO
2390 - JOSÉ CARLOS DE PAULA CHAGAS

ORMEC

Os trabalhadores da empresa
Ormec abaixo relacionados
deverão comparecer à sede
do sindicato para receber seus
alvarás. Será na 4ª-feira, dia
1/2, às 10h, na Rua Gustavo
Lira, 9 - Centro - VR.

Convocação
para entrega

de alvarás


