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NO VERSO, VEJA AS PRINCIPAIS MUDANÇAS NA LEI TRABALHISTA >

Metalúrgicos lançam
campanha nacional

contra “reformas”
Metalúrgicos de todo o Brasil se
preparam para enfrentar a reforma
trabalhista, que retira e fragiliza
direitos dos trabalhadores e, ainda,
enfraquece política e financeira-
mente a organização sindical.

O movimento nacional “Brasil Meta-
lúrgico” convoca os trabalhadores,
para, unidos, lutarem “contra as
reformas”. Recém aprovada, a refor-
ma trabalhista joga na lata do lixo a
Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) e a substitui por uma lei que
protege o capital em detrimento do
trabalho e do trabalhador.

Os metalúrgicos vão além da ne-
gociação salarial deste ano. Eles
estão propondo um “acordo coletivo
nacional”, que garanta o piso salarial

HORA DE REFEIÇÃO

44612 - JOSE MARCELO DE S. GONÇALVES
44643 - FRANCISCO JOSE B. RIBEIRO
44644 - IZAEL SANTOS DE CUNHA
44648 - JOSE LUIZ G. CRISARA
53226 - WELLINGTON A. DOS SANTOS
53227 - MARCO AURELIO P. DA SILVEIRA
53228 - LUIS CARLOS C. NASCIMENTO
53235 - ALEXANDRE F. DOS SANTOS
53259 - WILLIAM B. DE FREITAS
53260 - JUNIOR CESAR CORREA
53231 - JOAO MARCELO DE ABREU

O Sindicato dos metalúrgicos  do
Sul Fluminense convocam os
trabalhadores, abaixo relaciona-
dos, a comparecer a sua sede,
localizada na Rua Gustavo Lira,
9 - Centro - Volta Redonda, no
horário de 8h às 12h e de 13h30
às 17h, trazendo original e cópia
dos seguintes documentos: RG,
CPF, PIS e Carteira de Trabalho
(foto e verso da foto).

Sindicato convoca
para atualização
de documentos

e direitos mínimos a todos meta-
lúrgicos. Esse acordo já foi con-
quistado por outras categorias de
trabalhadores.

No contexto da campanha nacional,
a categoria vai fazer três grandes
movimentos nos meses de agosto e
setembro em todo o país:

>Nos dias 28 a 31 de agosto,
mobilização nas fábricas e divul-
gação do Dia Nacional de Luta;

>Dia 14, com protestos e greves
contra a “redução de direitos e para
fortalecer as campanhas salariais”;

>Dia 29, que é a realização de
plenária nacional dos metalúrgicos,
cujo objetivo é organizar a “mobi-
lização em defesa dos direitos”.




