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Governo
retira a

reforma da
pauta do
congresso

VOTORANTIM

O governo federal anunciou ofi-
cialmente a suspensão da tra-
mitação da proposta da reforma da
Previdência, que pretendia a mu-
dança nas regras de aposentadoria
e pensão no país.

Depois de sustentar o discurso de
que continuaria trabalhando pela
aprovação da reforma da Previdência
mesmo com a intervenção no
Estado do Rio de Janeiro, o ministro
da Secretaria de Governo, Carlos
Marun, admitiu haver “insegurança
jurídica” sobre a possibilidade de
continuar discutindo a reforma,
durante o período da intervenção
já que a Constituição impede
mudanças em seu texto durante
períodos de intervenção federal.
Mas, na realidade, todos sabem que
o real motivo da suspensão da
tramitação da reforma foi a inca-
pacidade do governo de reunir votos
suficientes, diante das mobilizações
dos movimentos sociais e das cen-
trais sindicais. Até então, a inten-
ção do Temer era golpear os brasi-
leiros através da suspensão momen-
tânea da intervenção na segurança
pública do Rio apenas para votar a
proposta da reforma e promulgá-la.

A partir de agora todos devem
permanecer vigilantes para não
serem surpreendidos com alguma
tentativa de mais um golpe por
parte do governo.

Rumo ao acordo
coletivo 2018/2019

CAMPANHA SALARIAL 2018

A partir da próxima semana, o sindicato
estará dando os primeiros passos rumo
ao acordo coletivo. Será iniciada a
consulta entre os trabalhadores para a
elaboração da pauta. Em seguida, serão
marcadas as assembleias para
aprovação da mesma.

A partir deste ano, as assembleias terão
como ponto de pauta a contribuição
sindical, que, obrigatoriamente, terá
que ser aprovada pelos trabalhadores.

Este ano, o sindicato vai realizar a
campanha salarial em um cenário
mais favorável. E, mesmo com a
projeção do INPC abaixo de 3%, o
sindicato entende que é preciso
buscar as perdas salariais e avanços
nas cláusulas dos benefícios.

O sindicato continua com canais de
comunicação.  www.sindmetalsf.org.br
, e-mail: sindmetalsf@sindmetalsf.org.br
ou pelo telefone: 24 2102.2833.

O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE) aprovou,
com restrições, a compra da
Votorantim Siderurgia pela Arcelor
Mittal. Para dar o sinal verde ao
negócio, a autoridade antitruste
negociou um acordo com as em-
presas que inclui a venda de dois
pacotes de ativos.

De acordo com o CADE, além de
outras questões, a negociação
também contempla medidas com-
portamentais, como o compromisso
de manutenção de certo nível de
produção. O que para o sindicato
deve garantir a manutenção dos
postos de trabalho.

Com essa mudança, o sindicato

Aprovada compra
da Votorantim pela

Arcelor Mittal
espera que as relações trabalhistas
avancem e que, por exemplo, o
comportamento dos supervisores
passe a ser pautado numa relação
que priorize o respeito e valorização
do trabalhador. Estudos comprovam
que quanto maior o respeito e a moti-
vação no ambiente de trabalho,
menores  os níveis de absenteísmo,
acidentes de trabalho e doenças
ocupacionais, o que eleva a produ-
ção. Infelizmente, não é o que vem
ocorrendo na Votorantim. Um bom
líder é aquele que tem autoridade e
não precisar usar de autoritarismo.

O sindicato espera que a nova
mentalidade que a empresa terá
elimine esse tipo de supervisão.
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A Câmara Federal acaba de aprovar
a intervenção federal na segurança
pública do estado do Rio de Janeiro
e vai valer até o fim de 2018.
O avanço da criminalidade  e a
situação de insegurança, que têm
tomado conta de todo Estado, levou
o governo a uma alternativa mais
radical, que é a intervenção. Sabe-
se da necessidade de estabelecer
a ordem e devolver à população o
sentimento de paz e a traquilidade
de morar com segurança.
O sindicato acredita nas instituições
públicas, embora uma intervenção
militar possa trazer um sentimento
de autoritarismo, antidemocrático.
Hoje, a população vive um estado
de aprisionamento, com sua liberdade
cerceada por conta de uma violência,
sem limite. Portanto, a intervenção
militar se faz necessária para trazer
de volta a tranquilidade dos traba-
lhadores e de suas famílias.

APROVADA
INTERVENÇÃO
FEDERAL NA
SEGURANÇA

PÚBLICA DO RIO

DOCUMENTOS PERDIDOS
ATENÇÃO trabalhador JOSÉ JORGE FEIJOLO,

encontra-se na sede do sindicato (Rua Gustavo
Lira, 9 - Centro - Volta Redonda) suas CATEIRAS DE
TRABALHO. Favor buscar no horário das 8h às 17h.

Em uma decisão inédita, após a
famigerada reforma trabalhista, que
pôs fim ao imposto sindical e preca-
rizou os direitos históricos dos traba-
lhadores, o Juiz Eduardo Rockenbach,
da 30ª Vara do Trabalho de São Paulo,
sentenciou como inaplicável as vanta-
gens negociadas em Acordo Coletivo
de Trabalho para empregados não
sindicalizados. De acordo com a
sentença proferida, o trabalhador que
não contribui com o sindicato não deve
receber em sua folha de pagamento
as vantagens negociadas em Acordo
Coletivo. Segundo o juiz, "se é certo
que a sindicalização é faculdade do
cidadão, não menos certo é que as
entidades sindicais devem ser valori-

Apenas sindicalizados terão
direito aos benefícios dos

acordos firmados pelo sindicato
zadas e precisam da participação dos
trabalhadores da categoria inclusive
financeira, afim de se manterem
fortes e aptas a defenderem os
interesses comuns".

No caso em questão, o juiz afirma
que "já que o autor não concorda
em contribuir com o sindicato é justo
que também não aufira as vantagens
negociadas por este em favor da
categoria profissional".
A decisão foi tomada ao julgar o caso
de um trabalhador que se recusava
a contribuir com o sindicato de sua
categoria, o magistrado decretou que
o trabalhador não tivesse o direito
de receber os benefícios previstos
no acordo coletivo.


