
Filiado a:

 Volta Redonda , 23/6/2017 - Boletim 1455.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Veja o que ficou
garantido no Acordo

Coletivo deste ano

Pesquisas
mostram que
população é

contra
“reformas”

Veiculada em maio, enquete do PMDB
na internet  sobre o texto aprovado da
reforma da Previdência  apontou que
96% das quase 40 mil respostas foram
para opção “contra” e apenas 2% se
posicionaram a favor.
Também em maio, o Datafolha fez 2.781
entrevistas, em 172 municípios, e o
resultado mostrou que 71% dos
brasileiros são contra reforma da
Previdência. Em todos os grupos
sociodemográficos, a maioria das
pessoas ouvidas se posicionou contra
as mudanças, sendo que esse grupo
teve representação de 73% entre as
mulheres, de 74% entre brasileiros que
ganham entre 2 e 5 salários mínimos,
de 76% entre jovens de 25 a 34 anos e
de 76% com ensino superior.
Também na mesma linha, a pesquisa
DataPoder360, que entrevistou 2.157
brasileiros em 243 municípios no mês
de maio, demostrou que 66% deles são
contra a reforma da Previdência e 62%
são contra a reforma trabalhista. Na
estratificação, o maior percentual de
pessoas contra as mudanças na
aposentadoria e nas regras da CLT (72%)
tinha entre 25 e 44 anos.
Portanto, está claro que a sociedade
brasileira está contra os ataques aos
direitos dos trabalhadores. Entretanto,
o parlamento segue ignorando os
cidadãos em clara afronta aos conceitos
de representação e coletividade.

46622 - MARCIO NOGUEIRA ALVES
46626 - REINALDO FERREIRA DE ÀVILA
46628 - CLODOALDO RODRIGO HONORIO
46629 - ROBERTO MENDONÇA
46630 - EDSON PEREIRA VICENTE

Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense convoca os
trabalhadores abaixo relacionados para comparecer à sede
do sindicato para receber seus alvarás referentes ao processo
judicial da “meia hora de refeição”. A entrega será na 2ª feira,
dia 26/6, às 10h, na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

PROCESSO ‘MEIA HORA DE REFEIÇÃO’
Sindicato convoca mais

metalúrgicos para
entrega de alvarás

46633 - LEONARDO DA SILVA VICENTE
46637 - RICARDO ALEXANDRE ROQUE
46641 - ERICO DE OLIVEIRA QUINTINO
46642 - REGINALDO RIBEIRO DE JESSUS
46644 - EDIMAR MIGUEL PEREIRA LEITE

Mesmo em um momento de crise
nacional, em que várias empresas
estão fechando suas portas e de-
mitindo trabalhadores, no Sul
Fluminense, o Sindicato dos
Metalúrgicos tem conseguido
garantir os postos de trabalho,
INPC pleno e mais alguns direitos.
No acordo coletivo da CSN,  con-
seguiu garantir para este ano os
seguintes benefícios, além do rea-
juste pleno do INPC:
O piso salarial é de R$ 1.125 e, a
partir de agora, será renegociado
nos próximos acordos;

Reajuste de todas as faixas salariais
da empresa em 9,2% (ou seja, mais
espaço para movimentações);

Reajuste com arredondamento da
creche para R$ 542 e Cartão
Alimentação R$ 370.

E AINDA EM PROCESSO DE
NEGOCIAÇÃO:

Crédito extra no cartão alimentação,
a título de bonificação.

A direção do sindicato está insistindo
com a empresa para viabilizar mais
melhorias para os metalúrgicos.



DESCONTOS ESPECIAIS PARA SINDICALIZADOS

A rejeição da proposta do governo
Temer sobre a reforma trabalhista
ocorreu esta semana na Comissão de
Assuntos Sociais (CAS) do Senado.
Além da derrota, foi aprovada o relatório
alternativo elaborado pelo senador
gaúcho Paulo Paim (PT), que apresenta
como proposta principal a rejeição
completa da proposta do governo.

A reunião da Comissão rejeitou, por 9
votos a favor e 10 votos contra, o
relatório apresentado pelo senador
Ricardo Ferraço (PSDB/ES) que avaliza
a proposta aprovada na Câmara, que
trata da exclusão da legislação protetiva
aos trabalha-dores e trabalhadoras, na
chamada reforma trabalhista.

Nas palavras do presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos, Silvio Campos: “A
unidade da classe trabalhadora é
fundamental para a luta. é ela que
fortalece a correlação de forças entre
capital e trabalho. Somente a luta será
capaz de derrubar esse governo
ilegítimo e barrar a agenda de retrocesso
e ataques contra o povo brasileiro”.

Com o agravamento da crise polí-tica,
a base do governo Temer está
visivelmente rachada e divergiu da
proposta levada à CAS.

Parlamentares da oposição defen-dem
a manutenção da legislação vigente,
que protege a classe tra-balhadora.
O relatório alternativo, aprovado na
CAS, segue agora para a Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ). Pela
previsão a passagem pelas comissões
deverá ser encerrado no próximo dia
28. Depois disso, a proposta de
Reforma Trabalhista segue para análise
no Plenário.

Metalúrgicos
comemoram
a primeira

derrota sobre
a reforma
trabalhista

Mesmo diante de tantas críticas, o
governo Temer parece que ainda não
entendeu que o povo brasileiro não
quer as reformas.  Por isso, traba-
lhadores e trabalhadoras estão se
mobilizando para parar no próximo dia
30 de junho e cruzar os braços,
dizendo NÃO às medidas que estão
sendo defendidas no parlamento que
tentam acabar com os direitos dos
trabalhadores.

Pontos essenciais como a prevalência
do negociado sobre o legislado, que

Vamos parar e
dizer não às

reformas de Temer

vai extinguir uma regulamentação
mínima de proteção legal aos
trabalhadores; o fim da jornada míni-
ma de trabalho e a disponibilidade
por parte dos trabalhadores ao bel
prazer dos patrões, a exposição de
gestantes e lactantes a trabalhos insa-
lubres; reforma da previdência,
entre outras traduzem o golpe contra
o povo brasileiro.

“Trabalhadores unidos na luta é a
nossa arma contra esse ataque do
Temer”, afirma Silvio Campos.


