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Parece brincadeira...
METALÚRGICOS DO TURNO

ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO

Ontem (31), o Sindicato dos
Metalúrgicos recebeu um ofício
da CSN, convidando para mais
uma rodada de negociações
sobre a jornada de turno.
Mesmo com uma agenda extensa
de compromissos e já definida por
tratar-se de uma semana curta,
com feriado, mesmo assim, o
presidente do sindicato convocou
a diretoria para que todos
comparecessem a reunião de
hoje.  E na expectativa sobre uma
proposta que possibilitasse ser
levado aos trabalhadores, o
sindicato ficou frustrado.
A única alteração apresentada foi
que a empresa concordou que os
trabalhadores definissem a tabela
de horário, de uma possível
jornada de 8 horas. Na questão
da garantia da empregabilidade
para os trabalhadores do turno, a
empresa não apresentou nenhum

avanço e, pelo jeito, nem consi-
derou a proposta feita pelo
sindicato. E na questão da com-
pensação financeira, a empresa
manteve o mesmo valor ofere-
cido, apenas modificou as datas
para efetuar o pagamento. (Veja
a proposta abaixo).

Mais uma vez, a direção do
sindicato se recusa a levar a
proposta apresentada para
apreciação dos trabalhadores, já
que não contempla os itens
reivindicados anteriormente.
Pelo andar da carruagem, parece
que vem se configurando um novo
“9 de Novembro”, com luta em
defesa dos trabalhadores, pela
garantia dos seus direitos, pelo
emprego e por melhores condições
de trabalho.
É claro que não está se falando
em conflito armado, tiros e
bombas, o sindicato está falando
de uma luta justa e legítima dos
trabalhadores metalúrgicos.

PROPOSTA DA EMPRESA
>Acordo do turno contínuo de 8 horas, com vigência de 2 anos;

>Abono de R$ 2.500, a ser pago em duas vezes. A primeira
parcela de R$ 1.500 a ser paga em até cinco dias, após
aprovação. E a segunda, de R$ 1.000, a ser paga em novembro
de 2018;

>Possibilidade de escolha da escala, conforme as opções que
poderão ser colocadas, inclusive com a opção de escala: 4x1 -
4x1 - 4x2, com folga de 80h.



‘9 DE NOVEMBRO’
29 anos da greve que garantiu a

conquista do turno de 6 horas
Como em todo o ano, o
Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense vai estar com
uma programação em
homenagem e reverência à
memória dos três traba-
lhadores que foram mortos na
greve de 1988 - Willian,
Valmir e Barroso.

A programação vai incluir
exposição, na Passagem
Superior, que retrata os momentos
de luta e enfrentamento vividos
pelos metalúrgicos e pela população
de Volta Redonda.

40537 - GERALDO MAGELA DOS SANTOS
40538 - HÉRIO GERALDO DA FONSECA
40546 - MAURO DE SOUZA BITENCOURT
40549 - SEBASTIÃO CARVALHO DE CASTRO
40560 - MARCELO DE ALMEIDA
40563 - AGNALDO P.  DOS NASCIMENTO
40568 - ROGÉRIO FERREIRA PIRES
40569 - PEDRO FRANCISCO TEIXEIRA
40582 - CARLOS RENATO B. GALDINO

Sindicato dos Metalúrgicos 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 3ª
feira, dia 7/11, às 10h, na Rua
Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

Nova
convocação
para entrega

de alvarás

E às 6h da manhã, o sindicato vai
realizar um grande ato público para
prestar oficialmente as homenagens
a luta dos direitos dos metalúrgicos.

BOCA MALDITA
NINGUÉM SUPORTA ESSA COMIDA

As reclamações sobre a qualidade da alimentação oferecida
nos refeitórios da CSN só aumentam. Inclusive, isso é um dos
pontos de pauta nas reuniões que estão acontecendo com os
representantes da empresa.

Apesar dos contratempos e na
tentativa de preservar a maioria
das cláusulas do acordo anterior,
o sindicato finalizou as negociações
do Acordo Coletivo de Trabalho.
Foram várias reuniões na busca
de garantir os direitos, contrários
aos interesses da empresa, que era
o de retirar vários benefícios.
Por fim, o sindicato chegou a um
consenso e, finalmente, finalizou o
acordo. Logo após a assinatura,
será efetuado o pagamento dos
trabalhadores. Mantenha atua-
lizado o seu endereço.

Finalizado o
acordo

coletivo da
Sankyu


