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TURNO DE REVEZAMENTO

Metalúrgicos
deliberam sobre
o turno e horário

Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

41215 - JURACI DOS REIS

41219 - CLOVES CESAR FIALHO

41220 - DJALMA DO SACRAMENTO JUNIOR

41224 - IVANIAS HONÓRIO DE ALMEIDA

41225 - SONNY DRUMOND ARAUJO

41233 - JORGE ISRAEL SOUZA LIMA BARUD

41234 - JOSÉ CLAUDIO VEIGAS

41236 - JOSÉ HELENO DE SOUZA

41240 - JAMILSON JUVÊNCIO BARBOSA

44601 - MAURICIO DA SILVA

44612 - JOSÉ MARCELO DE S. GONÇALVES

44617 - WILLIAN GOMES EDUARDO

44624 - EDNILSON DE OLIVEIRA

44633 - NEUDES DOS SANTOS RODRIGUES

44643 - FRANCISCO JOSÉ B. RIBEIRO

44644 - IZAEL SANTOS DA CUNHA

44645 - IZAQUEU DA SILVA SANTOS

44648 - JOSÉ LUIZ GONÇALVES CRISARA

Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense convoca os
trabalhadores abaixo relacio-
nados para comparecer à sede
do sindicato para receber seus
alvarás referentes ao processo
judicial da “meia hora de refei-
ção”. A entrega será na 2ª feira,
dia 4/12, às 10h, na Rua
Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

Nova
convocação
para entrega
de alvarás

HORA DE REFEIÇÃO

Metalúrgicos que fazem turno de
revezamento na CSN decidiram
ontem (29/11) sobre a escala de
turno, horários e sobre a
sobreposição de 15 minutos
antes do horário de entrada no
processo de produção.

Ao todo, participaram 3.056
trabalhadores, sendo que: na
escolha sobre a escala: 4x1
4x1 4x2, foram 2.841 votos
(92,9%); 5x1 5x1 5x3, 84
votos (2,7%); 6x2 6x2 6x2, 17
votos (0,5%); 6x1 6x2 6x3,

foram 105 votos (3,4%); em
branco, foram 5 votos (0,1%)
e nulos, 4 votos (0,1%). Sobre
a sobreposição, foram 2.342
votos pelo NÃO (76,64%) e
pelo SIM, 682 votos (22,32%),
brancos, foram 26 votos
(0,8%) e nulos 6 votos (0,1%).
Quanto a escolha de horário:
1.239 votos pelo horário PAR
(40,5%) e 1.810 votos pelo
horário ÍMPAR (59,2%), e em
branco foi 1 voto e nulo foram
6 votos (1%).

VEJA O RESUMO DO RESULTADO:
ESCALA: 4X1 4X1 4X2 = 2.841 votos (92,9%)
HORÁRIO: ÍMPAR  = 1.810 votos (59,2%)
SOBREPOSIÇÃO: NÃO = 2.342 votos (76,64%)



Participe do
8º Natal

Metalúrgico

A reforma trabalhista já traz pre-
juízos para o trabalhador. E o
Sindicato dos Metalúrgicos já vem
se antecipando e enfrentando os
patrões, que já querem implantar
as mudanças. Agora, mais do que
nunca, o papel do sindicato se
mostra essencial na vida dos traba-
lhadores contra a precarização dos
direitos.

Agora, você que ainda não é sindi-
calizado, aproveite este momento.
Ajude a garantir os seus direitos e
fortaleça a luta do sindicato. Até
mesmo quem discorda do sindicato
tem que ser sócio se quiser mudar.
Porque para votar e ser votado

somente associado.

Trabalhador que não é sindicalizado
é presa fácil do patrão!

Participe do 8º Natal Metalúrgico.
Além de fortalecer a luta em defesa
dos seus direitos, estará con-
correndo a 65 mil reais em pou-
panças e prêmios extras.

Quem é sindicalizado poderá pegar
sua cartela em uma das sedes do
sindicato ou no dia, hora e local do
evento. E quem ainda não é
associado, poderá fazê-lo também,
basta apresentar o seu contra-
cheque.

Você que ainda não é sócio do Sindicato
dos Metalúrgicos e quer participar do

evento, ainda dá tempo. Basta apresentar
o seu contra-cheque e se sindicalizar.

Você terá direito a cartela na hora!

GREVE GERAL
no dia 5/12

Contra a proposta de "reforma" da
Previdência Social da gestão Temer,
e que pode ir à votação na primeira
semana de dezembro, as centrais
sindicais  orientam as bases a se
mobilizarem e construirem a GREVE
NACIONAL no dia 5/12.

Entre as deliberações, ficou definido:
greve Nacional no dia 5/12, com
paralisações em todas as capitais;
campanha nas redes sociais; desmas-
carando as mentiras do governo
acerca da reforma da previdência;
pressão nos deputados federais nos
aeroportos e agendas públicas dos
deputados; realizar Assembléia e
debate com as categorias; e, por fim,
panfletagem amanhã, 1/12.

Aprovada
proposta

do acordo
do turno da

Galvasud
Em votação realizada ontem (29/
11), trabalhadores da Galvasud
aprovaram a proposta da em-
presa para a renovação do acordo
do turno, com validade de 2
anos. Participaram da votação
235 trabalhadores, sendo que:
165 (70%) disseram SIM e 70
votos foram contrários a proposta
(30%).

A proposta aprovada de R$
3.500, a ser pago em 2 parcelas.
Sendo a primeira de R$ 2mil, em
até cinco dias úteis, e a última
de R$ 1.500, em maio de 2018.
Além disso, um crédito extra de
R$ 500, no cartão alimentação,
no próximo dia 15/12.


