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Volta Redonda, 6/9/2017 - Boletim 1465.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Quem sabe faz a hora,
não espera acontecer!

O sindicato já deixou muito
claro para os companheiros, no
seu último informativo, que não
vai entregar os direitos dos
trabalhadores.

A defesa do turno de 6 horas
sempre foi uma bandeira le-
vantada pela atual direção do
sindicato, reconhecendo, inclu-
sive, a sua importância para a
cidade de Volta Redonda.

Neste novo momento, diante
da famigerada reforma traba-
lhista, que só atende aos inte-
resses dos patrões, os traba-
lhadores terão muitos desafios
pela frente, que não é somente

a luta em defesa do turno.

Embora seja fundamental a
participação e o apoio da socie-
dade como um todo, não será
“meia dúzia de iluminados”
que vão decidir pelos traba-
lhadores. E o papel de mobili-
zação, promoção do debate e
negociação é do sindicato. E é
o trabalhador que vai ou não
decidir qual o melhor mo-
mento e o caminho que o
sindicato vai tomar.

O seu papel o sindicato tem feito.
Não somente foi reconquistado
e devolvido à categoria meta-
lúrgica o turno de 6 horas como
foi mantido até hoje. Sem

negociação!

Com a direção da CSN não
houve nenhuma negociação
sobre a mudança do turno de 6
horas. Os trabalhadores que
tem informado ao sindicato
sobre as tradicionais reuniões
de convencimento com as che-
fias, que a empresa costuma
realizar.

Nas reuniões realizadas com os
trabalhadores do turno, foram
apresentadas propostas que, no
momento oportuno, serão enca-
minhadas à empresa, de acordo
com o “andar da carruagem”.

Quem sabe faz a hora, não
espera acontecer!

O SINDICATO DOS METALÚRGICOS
DO SUL FLUMINENSE SOLICITA A
PRESENÇA COM URGÊNCIA DE
MAURÍCIO PAIVA DE

VASCONCELOS,
NO DEPARTAMENTO JURÍDICO, DE

2ª À 5ª FEIRA, DE 13H ÀS 16H.

53262 LUIZ CLAUDIO MONTEIRO
53264 ALISON LOPES REBOLÇAS GOMES
53265 JULIO CESAR DE OLIVEIRA
53270 LEONARDO R. DE OLIVEIRA
53271 THALITA MOREIRA F. DE SOUZA

Sindicato dos Metalúrgicos convoca os trabalhadores abaixo relacionados
para comparecer a sua sede para receber seus alvarás. A entrega será na 2ª
feira, dia 11/9, às 10h, na R. Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

Sindicato faz nova convocação
para entrega de alvarás

53274 WENDEL ROBSON ALEXANDRE
53297 GLEIDSON MOREIRA DA SILVA
53298 GIOVANE GOMES FERREIRA
53299 GILBERTO ROMANIELO JUNIOR

Como já dizia o velho ditado: “Enquanto a caravana passa os cães ladram”




