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Sindicato ouve
metalúrgicos para
iniciar negociação

O sindicato dá início à campanha
salarial 2017 e o seu primeiro passo
é saber dos trabalhadores as prin-
cipais reivindicações.
Mesmo diante das dificuldades que
estão expostas, o sindicato não pode
ficar esperando a vontade dos pa-
trões para abrir o período de nego-
ciações.
Apesar de garantida a reposição
integral do INPC, acumulado de maio
a abril de 2017, no acordo coletivo
do ano passado,  o sindicato acha que

Cite as principais reivindicações que você quer que o sindicato inclua na
pauta de reivindicação para o Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018:

Qual a sua função?

Quanto tempo você está na empresa?

ainda não basta. Sabe-se que a perda
tem sido grande nos últimos acordos
coletivos e por isso é necessária a
busca por ganho real.
É importante deixar claro que o sindicato
não vai aceitar estender as negociações
do Acordo Coletivo de Trabalho, como
ocorreu no ano passado. A empresa que
atrasar vai pagar o retroativo a maio,
data base dos metalúrgicos.
Responda a pesquisa e deposite na
urna do sindicato que estará dis-
ponível na portaria da empresa.

PESQUISA PARA CAMPANHA SALARIAL 2017

Aprovado por 231 votos de depu-
tados federais (maioria pertencentes
ao PSDB, PMDB, DEM, PSC, PTN,
PROS, PP, PR, PRB, e PEN, Solida-
riedade, PTB, PSL, PHS, PV e PSB)
contra 188 votos da oposição, o
projeto de lei que autoriza a tercei-
rização irrestrita do trabalho terá
impactos sobre as empresas privadas
e o setor público.

O texto aprovado é de 1998 (governo
FHC) e permite a contratação de
serviço terceirizado em qualquer tipo
de atividade de uma empresa e am-
plia de 90 para até 180 dias o prazo
para trabalhos temporários.

Na prática, a terceirização poderá ser
aplicada a qualquer atividade de
uma empresa, tanto pública quanto
privada. Por exemplo: uma escola
poderá terceirizar faxineiros (ativida-
de-meio) e professores (atividade-fim).
E a empresa terceirizada será res-
ponsável por contratar, remunerar e
dirigir os trabalhadores e terá que
garantir segurança, higiene e salu-
bridade dos trabalhadores tercei-
rizados.

O tempo de duração do trabalho
temporário passa de três meses para
até 180 dias, consecutivos ou não.
E, após o término do contrato, o
trabalhador só poderá prestar nova-
mente o mesmo tipo de serviço à
empresa após esperar três meses.

Deputados
traem o povo

brasileiro
Na quarta-feira (22), foi
aprovado na Câmara o

PL que permite
terceirização irrestrita



41091 - CARLOS CEZAR ALVES
41107 - JORGE LUIZ COELHO LONGO
41109 - MAURO CESAR PEREIRA
41112 - DANIEL LUCAS TOBIAS
41115 - BRAULIO SALDANHA DE LIMA
41121 - ANTÔNIO MARIA FIGUEIRA
41123 - SERGIO LUIZ DA CRUZ
41124 - REGINALDO VICENTE
41126 - LEVI STANECK
53264 - ALISSON L.REBOUÇAS GOMES
53265 - JULIO CESAR DE OLIVEIRA
53270 - LEONARDO R. OLIVEIRA
53271 - THALITA MOREIRA FRANCO
53274 - WENDEL ROBSON ALEXANDRE
53297 - GLEIDSON MOREIRA DA SILVA
53298 - GIOVANI GOMES FERREIRA
53299 - GILBERTO ROMANIELO JUNIOR
53301 - PABLO THIAGO F. GOMES
53262 - LUIS CLAUDIO MONTEIRO

O sindicato convoca os trabalha-
dores, abaixo relacionados, a com-
parecer a sua sede, localizada na
Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Volta
Redonda, com cópia do RG, CPF,
Carteira de Trabalho (foto e verso
da foto), PIS e comprovante de
endereço. O horário é de 8h às 12h
e de 13h30 às 17h.

Sindicato
convoca para

atualização de
documentos

Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense convoca JOSE
MERCIDIO DE SOUZA para
comparecer no departamento
jurídico do SINDMETAL/VR, o
mais breve possível.

CSN: PPR deste ano
não terá gatilho

Após 11 anos de muita pressão
e insistência, no ano passado,
durante as negociações da co-
missão, a direção do Sindicato
dos Metalúrgicos, finalmente,
conseguiu acabar com o gatilho
para o cálculo da PPR do tra-
balhador da CSN.
Essa conquista do sindicato foi
tão importante que, se fosse
considerar o gatilho, que só
disparava contra o trabalhador,
este ano, os metalúrgicos não
teriam direito a PPR.
“Ano passado, o trabalhador da
CSN recebeu 0,87 salário. E,
esse ano, com o fim do gatilho,
as expectativas são bem mais

otimistas”, comenta o presidente
Silvio Campos.
E a luta continua!
Infelizmente, o sindicato ainda
não conseguiu acabar com a
comissão de PPR, que a em-
presa insiste em manter. Uma
comissão que é imposta aos
trabalhadores, formada por fun-
cionários  que não tem estabi-
lidade e, além disso, conta com
uma participação mínima de
representação do sindicato. Ela
existe para que os trabalhadores
digam “amém” aos interesses
de lucro máximo da empresa
sobre a exploração a qualquer
custo de seus trabalhadores.

Deputado que apoia
as reformas do

governo Temer é
contra trabalhador

Centrais sindicais, entidades sindi-
cais e dos movimentos sociais em
todo o país se mobilizam e amea-
çam divulgar todos os deputados
que votarem à favor das reformas
da previdência e trabalhista.

“Não tem como não ter lado em
um momento como este. O que
está em pauta é o futuro da
classe trabalhadora do Brasil. Ou
o cara é à favor ou é contra os
trabalhadores. Não tem como
um sujeito trabalhar com mais
de 65 anos e conseguir produzir

do mesmo jeito, ainda mais se
for em área insalubre como é o
nosso caso, metalúrgicos aqui
da região. Quem vai dar emprego
para esse cara? E isso sem falar
nas mulheres que tem dupla ou
tripla jornada diária”, ressalta
Silvio Campos, presidente do
sindicato.

O sindicato está na luta, nas
ruas e vai permanecer ao lado
do trabalhador, participando de
todos os movimentos contra esse
pacote de maldades do Temer.


