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Salários de maio já
receberão reajuste

De acordo com o Acordo Coletivo, as-
sinado no ano passado, trabalhadores
receberão, a partir do próximo mês, o
reajuste calculado pelo INPC. O índice
ainda não está disponível mas, assim
que for publicado pelo IBGE, o sindicato
vai informar à categoria.
O sindicato informa também que a
pauta de revindicações, definida de
acordo com o resultado da pesquisa
feita entre os trabalhadores no início da
campanha deste ano, também já foi
entregue à empresa.
Veja alguns ítens que foram encami-
nhados na pauta de reivindicações:
aumento real; reajuste e crédito extra
do cartão alimentação; descongela-
mento e divulgação da faixa Hay; fim
dos quinze minutos antes da jornada;
voltar o contracheque; direito ao uso dos

CAMPANHA SALARIAL 2017 - CSN

O Sindicato dos Metalúrgicos vai
promover, no próximo dia 4 de junho
a 11ª edição da Festa do Traba-
lhador. E para o sucesso do evento,
o sindicato convida a todos os seus
associados para um dia de confra-
ternização entre os trabalhadores e
suas famílias, através de festival de
prêmios e distribuição de brindes.

O evento já reuniu em torno de 8
mil sócios, lotando a ilha São João.
E já distribuiu vários carros em cada
uma das suas edições.

Este ano, a festa vai acontecer no
dia 4 de junho, no Recreio dos
Trabalhadores, no horário das 9h às
12h, com distribuição de vários
prêmios entre os metalúrgicos
presentes.

Em breve, o sindicato vai divulgar o
período da distribuição de cartelas,
que será feita nas sedes do sindicato
(Volta Redonda, Resende e Barra
Mansa) e na portaria das empresas
da base.

Vem aí a 11ª
Festa do

Trabalhador
refeitórios ao pessoal do turno;
gratuidade no Recreio do Trabalhador;
facilitar troca de horário para quem
estuda; volta do ATS; antecipação do
horário de saída do pessoal adminis-
trativo na sexta-feira;  emendar os dias
ponte; manter plano de saúde na apo-
sentadoria; renegociação da dívida de
funcionários junto a CBS; custeio de
transporte aos empregados em tra-
tamento da dependência química; e
aposentados CBS abrir opção para
reajuste anual através do INPC. E a
melhoraria na qualidade dos seguin-
tes benefícios: refeição, lanche, cesta
básica, tabela do turno de reveza-
mento, vagas de estacionamentos.
O sindicato está aguardando o agen-
damento da reunião para dar início a
negociação com a empresa.

“Paramos Volta Redonda!”

Sindicatos e movimentos sociais paralisam
a entrada da CSN, a partir das 4 horas

A população caminha para assistir ao ato
unificado na Praça Juarez Antunes

Trânsito parado na Av. dos Trabalhadores Comércio fechado na Vila Santa Cecília

O dia 28 de abril ficará marcado como o dia que o Brasil parou em
defesa dos direitos da classe trabalhadora e contra o governo Temer



Trabalhador: veja os
dez pontos que podem

mudar sua vida

A Câmara dos Deputados aprovou
no último dia 26 de abril, por 296
votos a favor e 177 contrários, o
texto-base da reforma trabalhista
proposta pelo governo Michel Temer.
Agora o projeto segue para o Senado.

Entre os 41 deputados federais do
Rio de Janeiro, veja quem votou pela
Reforma Trabalhista, contra os
trabalhadores: Alexandre Serfiotis
(PMDB), Altineu Côrtes (PMDB),
Arolde de Oliveira (PSC), Celso Jacob
(PMDB), Cristiane Brasil (PTB),
Francisco Floriano (DEM), Jair
Bolsonaro (PSC), Julio Lopes (PP),
Laura Carneiro (PMDB), Marcelo
Delaroli (PR), Marcelo Matos (PHS),

Marcos Soares (DEM), Otavio Leite
(PSDB), Paulo Feijó (PR), Pedro
Paulo (PMDB), Rosangela Gomes
(PRB), Sergio Zveiter (PMDB), Simão
Sessim (PP), Soraya Santos (PMDB),
Sóstenes Cavalcante (DEM) e Wilson
Beserra (PMDB).

Confira abaixo dez pontos das
regras trabalhistas que podem
mudar com a reforma: conven-
ções e acordos coletivos poderão
se sobrepor às leis. Alguns direitos
específicos não podem ser modifi-
cados por acordo, como: 13º
salário, FGTS, licença-materni-
dade, seguro-desemprego.
A jornada de trabalho pode ser
negociada, mas sem ultrapassar
os limites da Constituição.
O tempo do intervalo, como o
almoço, pode ser negociado, mas
precisa ter no mínimo de 30 mi-
nutos, se a jornada tiver mais do
que seis horas
Os acordos coletivos podem trocar
os dias dos feriados.

As férias poderão ser divididas em
até três períodos, mas nenhum
deles pode ter menos do que cinco
dias, e um deve ter 14 dias, no
mínimo.
O imposto sindical se torna
opcional.
A reforma define as regras para
home office.
Ex-funcionário não pode ser
recontratado como terceirizado
nos 18 meses após demissão.
Gestantes e quem está ama-
mentando poderão trabalhar em
ambientes insalubres se isso for
autorizado por um atestado mé-
dico. No caso das grávidas, isso
só não será possível se a insalu-
bridade for de grau máximo.

REFORMA TRABALHISTA

Vejam quem traiu
os trabalhadores

Os trabalhadores da CSN
comemoraram a melhoria no valor
da PPR (Programa de Participação
dos Resultados) este ano.
Alguns trabalhadores que ligaram
para o sindicato para elogiar o valor
pago este ano, que foi quase três
vezes o valor pago no ano passado.
“Fiz questão de ligar para o sindi-
cato para agradecer o que foi feito
por nós, nos últimos anos. A gente
costuma reclamar muito e esque-
ce de agradecer quando o sindi-
cato acerta e consegue tirar do
bolso do patrão um pouco do seu
lucro. Agradeço também o valor que
recebi do processo da meia hora
de refeição, que muito contribuiu
para pagar minhas dívidas. Valeu
sindicato!”, declara o metalúrgico
J. A. M., da CSN.
AÇOS LONGOS
Trabalhadores da Aços Longos
ligaram para o sindicato reclaman-
do sobre o baixo índice que a em-
presa pagou de PPR.
O sindicato concordou com os
trabalhadores e se reuniu com a
gerência geral pedindo uma
reavaliação.
A empresa alegou que as metas
não foram atingidas. Mas o sindi-
cato defendeu que a respon-
sabilidade não foi dos trabalha-
dores e que as metas não foram
atingidas em função da própria
programação da empresa, que
poderia ter sido reavaliada.
A gerência se comprometeu em
discutir com a Comissão de PPR.
E, caso haja aprovação, a dife-
rença será paga em folha com-
plementar aos trabalhadores.
O sindicato informa que PPR dos
demitidos será paga a partir do
dia 17 de maio.

Metalúrgicos
comemoram a

melhoria da
PPR, este ano


