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CAMPANHA SALARIAL 2018

Sindicato realiza
consulta na CSN

A direção do sindicato distribuiu
através de seu boletim a pesquisa
para definir a pauta de reivin-
dicação para a campanha sala-
rial 2018.

A maioria dos trabalhadores já
devolveram os formulários e o
sindicato vai extender o prazo

8 de Março
DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Em março de 2015, foi aprovada a
Lei do Feminicídio, que pune com
mais rigor o crime praticado contra a
mulher por razões da condição de
sexo feminino. Ações da Lei Maria
da Penha foram aprimoradas, porém
têm sido colocados para a sociedade
brasileira pontos polêmicos que afe-
tam diretamente a vida das mulheres,
buscando restringir direitos con-
quistados e estabelecidos, inclusive,
na Constituição de 1988.

No ano passado, a bancada con-
servadora do Congresso Nacional
propôs que não se deva fornecer a
pílula do dia seguinte e nem atender
as mulheres vítimas de estupro ou
realizar o aborto legal. Houve a
discussão distorcida da chamada
“ideologia de gênero”, sobre a ela-
boração e aprovação dos planos

Não se pode retroceder nas
conquistas e nos direitos!

municipais da educação. As mulheres
na Marcha das Mulheres Negras foram
atacadas por manifestantes de opo-
sição ao governo da presidente Dilma,
que portavam armas e eram a favor
da ditadura militar. Além do aumento
no número de assassinatos de mulhe-
res jovens.

Diante disso, a Secretaria da Mulher
do sindicato  defende a necessidade
de campanhas pelo fim da violência
contra a mulher. Não se pode ignorar
que o machismo mata as mulheres
em seu corpo e em sua alma. Base-
ado nisso, o sindicato convida as
mulheres trabalhadoras a par-
ticipar das ações de luta que
dirão “Não ao retrocesso!”, que
vão acontecer hoje, dia 8/3, a
partir das 15h, na Praça Brasil
(Vila Santa Cecília). Participe!

Acabamos de dar o ponta pé inicial
na nossa campanha salarial 2018,
desta vez, em um novo momento
para os trabalhadores metalúrgicos.
Sabemos que mais do que nunca,
patrões e empresas estão loucos
para cortar direitos e sugar ainda
mais o trabalhador. Por isso, desde
já, estamos nas portas de fábrica
passando para os trabalhadores
qual é a nossa posição e procurando
ouvir as reivindicações da categoria.

É bom ficar claro às empresas que
não vamos aceitar NENHUM
DIREITO A MENOS. Ou seja, qual-
quer item da Reforma Trabalhista
que a empresa queira implantar
terá que ser discutido, negociado
e aprovado pelos trabalhadores,
através do sindicato.

Não vamos aceitar nada que
precarize mais as relações de
trabalho e nem ameaças de demis-
são. Só vamos negociar sobre
propostas que tiverem bom senso
e que sejam de interesse do
trabalhador.

Nós, da atual diretoria, estaremos
unidos e, como sempre, firmes em
garantir AVANÇOS REAIS nas
condições de trabalho e salário dos
metalúrgicos. Estes são os nossos
compromissos nesta luta que se
inicia hoje.

FIRMES E FORTES NA LUTA!

Abraço,

Silvio Campos - presidente

Unidos e
fortes rumo
à campanha

salarial
para o recolhimento até sexta-
feira, dia 9, nas portarias da
empresa.

É fundamental a participação de
todos os metalúrgicos para que
a pauta seja elaborada de forma
ampla e democrática, garantindo
a particiação da grande maioria.



O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense solicita o
comparecimento de PEDRO
BERNARDES, no horário
das 13h às 16h, e LUIZ
MAURO ALVES PARTILHO,
no horário de 8h às 11h, no
Departamento Jurídico, de 2° a
5° feira, em caráter de urgên-
cia. (Trazer cópia de RG, CPF,
comprovante de residência).

SINDICATO
CONVOCA
URGENTE

ATENÇÃO: JOSÉ JORGE
FEIJOLO E MAGNO DA

SILVA VALIN, seus
documentos encontram-
se na sede do sindicato
(Rua Gustavo Lira, 9 -

Centro - Volta Redonda).
Favor buscar no horário

das 8h às 17h.

ACHADOS &
PERDIDOS

47169 - RODNEY DE SOUZA FRANCISCO
47670 - RENATO DA SILVA MACHADO
47671 - CHARLES CRISTIAN M. CATARINO
47673 - CARLOS EDUARDO DA SILVA
47674 - ADANS GRAYSSON CHEMPE DE ARAUJO

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 6ª feira, dia 9/3, às 10h, na Rua Gustavo
Lira, 9 - Centro - VR.

Nova convocação de
metalúrgicos para
entrega de alvarás

47675 - JULIO CESAR DOS SANTOS
47676 - WEISER BELEM DOS SANTOS
47677 - JEFFERSON LUIZ DA SILVA
47678 - CRISTIANO LACERDA DE OLIVEIRA
47682 - JOSIMAR LEONE MARCELINO

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense participou, junto a cen-
trais sindicais e outros sindicatos,
do protesto, em frente ao Consulado
dos Estados Unidos em São Paulo,
contra as medidas anunciadas pelo
presidente Donald Trump de sobre-
taxar as importações de aço e alumí-
nio, realizado na última segunda-
feira, dia 5/3. A outra medida foi a
publicação nota pública com fortes
críticas à decisão do governo norte-
americano, que coloca em risco
cerca de 100 mil empregos no setor
siderúrgico, em todo o país.

Segundo o presidente do Sindicato,
Silvio Campos “Essa medida de
Trump levará milhares de famílias a
perderem seu sustento aqui no
Brasil. O Temer deveria ter a
coragem de pressionar o governo
americano, a mesma que teve para
criar as medidas que atacam os

Metalúrgicos na
mira de Trump

TAXAÇÃO DO AÇO

trabalhadores e os sindicatos. Ele
deveria levar para organismos inter-
nacionais, como a Organização
Mundial do Comércio, toda a indig-
nação com essa nova taxação”.

A nota publicada fala da enorme
preocupação com as exportações
brasileiras de aço e alumínio já que
deverão diminuir a produção e,
consequentemente, os postos de
trabalho empregos no Brasil. A
intenção é preservar milhares de
empregos que serão perdidos na
cadeia produtiva do setor e a cota
de exportação.

Ressalta também sobre a importância
do governo brasileiro buscar nego-
ciação com o governo americano,
acionar a OMC (Organização Mundial
do Comércio) visando à diminuição
dos impactos da adoção da tarifa
imposta pelos Estados Unidos.

UTILIDADE
PÚBLICA


