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Sindicato dos Metalúrgicos se reuniu semana
passada com técnicos da Superintendência

Regional do Trabalho do Rio de Janeiro para
implantação de nova jornada e escala de
trabalho para bombeiros da Companhia

Metalúrgicos intermediam
legalidade de acordo sobre
turno dos bombeiros da CSN

O presidente do sindicato, Silvio
Campos, esteve na Superintendência
Regional do Trabalho, no Rio de
Janeiro, para uma consulta técnica
a respeito da jornada e escala de
trabalho dos bombeiros civis da CSN.

O sindicato está intermediando as
negociações desde o ano passado, e
a proposta aprovada, tanto pelos
trabalhadores como pela empresa, é
turno fixo de 12 horas diárias, com
escalas de 4 x 4 ou 2 x 2.

O impasse está ocorrendo na Dele-
gacia de Trabalho de Volta Redonda,
que não aprova o revezamento.

Segundo o presidente Silvio Campos:
“Trata-se de uma consulta técnica
para saber se há impedimento,
ilegalidade ou qualquer tipo de vício
de ordem legal que impeça a
implementação do turno de 12h

diárias com uma das escalas suge-
ridas pelos próprios bombeiros.
Temos bombeiros trabalhando há
cinco anos à noite, pelo regime atual”.

A Justiça do Trabalho reconheceu
a legalidade do regime de turno
para os trabalhadores da CSN de
Araucária (PR), tendo o Tribunal de
1ª Instância, o Tribunal Regional e o
próprio Tribunal Superior do Trabalho
reconhecido a validade da nego-
ciação coletiva para estabelecer o
novo regime de turno.

Ainda segundo Silvio: “Aproveitamos
para agradecer aos bombeiros
Marcelo Lee e Wanderlei pela
confiança para representar a sua
categoria. Agora é só aguardar o
parecer dos Técnicos do Ministério
do Trabalho, que se comprometeram
em avaliar a situação”.

Vivemos um momento de revita-
lização do movimento sindical para
que os trabalhadores percebam qual
a importância que o sindicato tem.
Sindicato é como um escudo protetor
para os trabalhadores. É um escudo
de proteção coletivo contra a
submissão, a subordinação e o poder
do empregador.
Assistimos no último dia 11/7, a
aprovação da reforma trabalhista,
dentre outras medidas perversas,
decreta o fim do imposto sindical
obrigatório. Essa é uma “má
intenção” por parte do congresso,
que pretende afastar o trabalhador
do sindicato, que é quem luta para
garantir todos os acordos, direitos,
benefícios e convenções coletivas
negociadas com o patrão.
Muitos não sabem que essa forma
de financiamento está associada ao
sistema de organização sindical
criado no Brasil junto com a CLT. E
há países que adotam um sistema
diferente, no qual acordos, direitos,
benefícios e convenções negociados
pelo sindicato só valem para seus
associados, um modelo em que o
trabalhador contribui espontanea-
mente para o seu sindicato, pagando
uma mensalidade. E, como conse-
quência, o profissional não associado
não usufrui de tudo que vier a ser con-
quistado junto ao empregador. Daí a
importância de ser sindicalizado.
O governo diz que vai emitir medida
provisória para corrigir distorções
aprovadas pelo congresso e essa é
uma delas. Nos próximos dias, será
preciso a pressão popular. Caso não
haja, será inevitável que os sindi-
catos percam capacidade financeira
para cumprir suas missões e serviços,
tornando os trabalhadores vulneráveis
e sem força suficiente para enfrentar
a luta desigual por salários e condições
dignas de trabalho.
Forte Abraço
Silvio Campos - presidente

Para que serve
o sindicato



41574 - LUIZ CLAUDIO PORTILHO
41575 - CARLOS DOS SANTOS COSTA
41577 - ROGÉRIO GUIMARÃES PAIVA
41578 - GILSON NOVAIS PINTO
41580 - VALDECIR DE C. RODRIGUES
41583 - WANTUIL FORTES SILVÉRIO
41584 - CARLOS ROBERTO ALVES
41585 - JOÃO GERALDO DE SOUZA
41586 - EDSON LUIZ DE ALMEIDA ISRAEL
41587 - PAULO CESAR DE SOUZA

Sindicato convoca os trabalha-
dores abaixo relacionados para
comparecer a sua sede para receber
seus alvarás. A entrega será na 2ª
feira, dia 24/7, às 10h, na Rua
Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

‘MEIA HORA DE REFEIÇÃO’

Nova relação
de nomes para

entrega de
alvarás

53718 - WILLIAN SILVA LANNES
53740 - EDER SOARES DE O. ROSA
53709 - AUGUSTO CESAR RODRIGUES
53466 - RAFAEL MEIRELLES G. E. SILVA
53741 - RAPHAEL DE PAULA REGO
53743 - LUCINEI DE ASSIS GOMES
53744 - JOSÉ CÉLIO DA SILVA
53767 - AMARILIO SIQUEIRA PROENÇA
53771 - FERNANDO JOSE DOS SANTOS

Estão convocados os trabalhadores,
abaixo relacionados, a comparecer
a sua sede, localizada na Rua
Gustavo Lira, 9 - Centro - Volta Re-
donda, no horário de 8h às 12h e
de 13h30 às 17h, trazendo original
e cópia: RG, CPF, PIS e Carteira de
Trabalho (foto e verso da foto).

Sindicato convoca
para atualização
de documentos

Essas dificuldades têm refletido
nas negociações com o sindicato
sobre o acordo coletivo dos tra-
balhadores, já que tem impedido
que as empresas apresentem
propostas diante das reivin-
dicações dos trabalhadores.
O sindicato tem tentado negociar
com essas empresas mas tem tido
muitas dificuldades. A Sankyu, por
exemplo, está sem previsão de
contrato e reicindindo contratos
com os trabalhadores. Outras
empresas que enfrentam o mesmo
problema são: Lubrin, MP Trafos,
Primetals, entre outras.
Entendendo que não é justo que
o trabalhador pague, mais uma
vez, essa conta sozinho, e que a
data-base é primeiro de maio, o
sindicato deverá tomar nova pos-
tura e exigir de forma contundente
que essas empresas voltem à
mesa de negociação e apresente
proposta para renovação de
acordo coletivo.

Empresas do Sul Fluminense,
terceirizadas pela CSN, enfrentam
dificuldades para renovação de
contrato junto a CSN. Os problemas
enfrentados dizem respeito à
validade dos contratos, que estão
vencendo, e outros que estão sendo
aditivados, sem reajuste.

Terceiras da CSN enfrentam
dificuldades e retardam

negociações sobre o ACT


