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Governo retira a
reforma da pauta do
congresso, em 2018

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

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.

DE OLHO
NO TURNO

Conforme o compromisso assumido
por esta direção, o sindicato tem
encaminhado à CSN todas as recla-
mações feitas pelos trabalhadores
desde que foi implantado o turno de
8 horas. Veja abaixo, o que foi
encaminhado na última semana,
pedindo providências:

TROCA DE HORÁRIO
Alguns trabalhadores que preci-
sam trocar de horário estão recla-
mando de algumas chefias que
não estão permitindo a troca. Isso
vem prejudicando principalmente
aqueles que necessitam estudar.

HORAS NOTURNAS
Os trabalhadores que fazem turno
de 23h às 7h estão reclamando
que só estão recebendo cinco
horas de bonificação de horas
noturnas.

ESTACIONAMENTO
O horário do estacionamento tem
prejudicado principalmente os
trabalhadores que usam moto
para se locomover, no turno das
23h às 7h. Este horário não está
sendo permitida a utilização.
Além disso, é preciso também
liberar o estacionamento para os
funcionários das terceiras.

DEJEJUM
Os trabalhadores estão reivindi-
cando o fornecimento do deje-
jum, tanto para quem faz 23h as
7h, como quem faz 7h as 15h.



34152 - HAMILTON FRANCISCO ALVES
34167 - JANIR OLIVEIRA FERREIRA
34180 - JORGE GILBERTO SANCHES
34190 - VALMIR AUGUSTO DA SILVA

Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense convoca os
traba-lhadores 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 2ª feira,
dia 26/2, às 10h, na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

Nova convocação de
metalúrgicos para
entrega de alvarás

34209 - FERNANDO SERGIO MENDES
34212 - NILTON DA SILVA SANTOS
34242 - GENTIL PEDRO GONÇALVES
34280 - SUELIVALDO DA SILVA ROSA

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.

TEL. 24 3342.1220
RUA 26, Nº 90 - VILA SANTA CECÍLIA - VR


