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Sindicato aguarda
o reinício das
negociações

CAMPANHA SALARIAL 2017 - CSN

11ª Festa do Trabalhador
será no dia 4 de junho

A direção do sindicato confirma que
a 11ª Festa do Trabalhador vai
acontecer no dia 4 de junho, no
Recreio dos Trabalhadores, no
horário das 9h às 12h.

O sindicato vai distribuir sete poupan-
ças no valor de R$ 5 mil, um prêmio
de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil,

Centrais decidem
ocupar Brasília

contra “reformas”

Reunidas em São Paulo, nesta se-
gunda-feira (8), as centrais sindicais
decidiram que no próximo dia 24
vai haver uma grande marcha da
classe trabalhadora em Brasília contra
as propostas de reforma trabalhista
(PLC 38/17) e previdenciária (PEC
287/16). Veja o calendário:

Dia 9 - terça-feira, às 10h, sede da
CUT-DF, reunião das centrais sin-
dicais para organizar visitas aos
deputados e senadores no Congresso
Nacional e participação na reunião
com o senador Ricardo Ferraço
(PSDB-ES), às 18. Ferraço é relator
do PLC 38/17, na Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE).

Dia 9 - terça-feira, às 14h30, no
Dieese, em São Paulo, reunião do
setor de organização e de imprensa
para preparar a Marcha de Brasília,
do dia 24.

Dia 15 - segunda-feira, corpo a corpo
nos aeroportos e reuniões com os
deputados e senadores nos estados.

Dia 17 - quarta-feira, “Ocupa Con-
gresso”, lideranças das centrais
sindicais visitam parlamentares e
líderes partidários no Congresso
Nacional.

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Flumi-
nense já encaminhou ofício ao
RH da CSN, solicitando a rea-
bertura das negociações sobre
o Acordo Coletivo.

No acordo do ano passado, já
ficou garantido o reajuste do
INPC pleno, a partir deste mês
(maio). Agora, o sindicato está
aguardando a empresa para
dar continuidade a discussão
dos demais ítens da pauta de

reivindicações, que já foi entre-
gue aos representantes da
empresa.

PPR DOS METALÚRGICOS
DA AÇOS LONGOS

Após reclamação dos traba-
lhadores da Aços Longos sobre
o valor da PPR, o sindicato
entrou em contato com a em-
presa e conseguiu a correção do
índice, que subiu para 2,05%.
E a diferença será paga hoje,
12/5.

além de prêmios extras.

As cartelas começarão a ser dis-
tribuidas nas sedes do sindicato a
partir de 3ª feira, dia 16/5, das 8h
as 12h e das 13h as 17h. O sindi-
calizado deverá apresentar o contra-
cheque do mês de abril e os apo-
sentados o recibo do mês de maio.



RAQUEL LEDIG RIBEIRO
ALUIZIO MANOEL
ALOISIO GONCALVES DOS REIS
ALMIR MARQUES DIAS

Sindicato
convoca para
comparecer
ao jurídico

O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense, através
do seu departamento jurídico,
convoca os trabalhadores,
abaixo relacionados, a
comparecer a sua sede,
localizada na Rua Gustavo
Lira, 9 - Centro - VR, trazendo
original e cópia: RG e CPF. O
horário é de segunda a quinta-
feira, de 8h às 11h.

45911 - RENATO DE ANDRADE MIRANDA
45913 - PAULO GEOVANE LOPES
45915 - FABIANO FREITAS SOARES
45916 - SANDRO ALVES DE SOUZA
45921 - JOSIMAS LANCHINI PINHEIRO
45922 - LEANDRO NICACIO PEREIRA
45923 - ROGÉRIO MAZZON
45924 - ROBSON WELLINGTON M. PORTO
45929 - EDSON LUIZ DO CARMO
43604 - CARLOS ALBERTO DA SILVA

Sindicato convoca os trabalhadores abaixo relacionados a comparecer à sede do sindicato
para receber seus alvarás. A entrega será na 2ª feira, dia 15/5, às 10h, na Rua Gustavo
Lira, 9 - Centro - VR.

Sindicato publica nova relação do
processo da ‘hora de refeição’ para

entrega de alvarás
43613 - ROGÉRIO DE SÁ
43614 - EDMILSON DO N. FLORENCIO
43620 - DILSON PACIFICO MARTINS
43623 - ADALTON FERREIRA DA SILVA
43625 - ELIAS MELLO
43628 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA
43630 - CARLOS ALBERTO LOURENÇO
43637 - ALCENIR ALCANTARA DE MORAES
41984 - FRANCISCO JOSÉ N. C. DA SILVA

Temer libera R$ 1,9 bi
para comprar apoio de

deputados para reforma
O presidente golpista determinou que
seus ministros privilegiem as obras e
projetos das bases eleitorais de cerca
de 330 parlamentares. O objetivo é
acelerar a liberação de verbas atrasadas
para pagar emendas de congressistas
que se comprometam a votar a favor
da reforma da Previdência. A decisão
foi tomada em reunião na 2ªfeira (8).
O governo estima que os projetos
indicados por esses parlamentares
ainda têm R$ 1,9 bilhão a receber,
média de quase R$ 6 milhões para cada
um, conforme a Folha de S. Paulo.
As liberações devem ser feitas nas
próximas três semanas. O esforço é para
garantir ao menos 308 votos favoráveis
na Câmara e, assim, aprovar a reforma
que aumenta o tempo de contribuição
para a seguridade social e as idades
mínimas para a aposentadoria de todos

os grupos da população. Parlamentares
que compõem a oposição e aqueles que
traíram o governo em recentes votações
ficarão de fora da distribuição.
Na contramão dos esforços do governo
Temer e de sua base, a população vem
aderindo à manifestações contrárias às
reformas previdenciária e trabalhista,
como foi no último dia 28 de abril,
quando estima-se que mais de 35
milhões de trabalhadores pararam
suas atividades durante a greve geral.
A rejeição também se mostra nos dados
da recente pesquisa realizada pelo
Datafolha, que mostra que 71% dos
brasileiros são contra a reforma da
Previdência.
A votação dos destaques foi na terça-
feira (9). O relatório já foi aprovado pela
Comissão Especial na última semana.

41985 - JOÃO BATISTA ALVES
41986 - FRANCISCO CARLOS DE S. IVO
41987 - AIRES IVAN COSTA
41988 - EDILSON SOUZA ROSA
41989 - JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA
41995 - FLAVIO ALAIR DE ARAUJO
42000 - HUMBERTO JOSÉ DE SACRAMENTO
42002 - JOSÉ GONÇALVES FERREIRA
42077 - JOILSON DE AGUIAR PINHEIRO


