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Sábados na MAN
CONSÓRCIO MODULAR

Em reunião realizada na última
sexta-feira (9/3), a direção do
sindicato encaminhou ao Con-
sórcio Modular as reivindicações
dos trabalhadores relacionadas
à antecipação de pagamento do
trabalho aos sábados.
Uma das reivindicações apre-
sentadas pelo sindicato foi a
antecipação do pagamento dos
sábados. Será a antecipação de
dez sábados, que serão tra-

balhados a partir de abril, pa-
gos antecipadamente agora no
dia 29 de março.
E para ficar claro para os traba-
lhadores, evitando boatos, o
sindicato esclarece que o que
ficou acordado foi um pacote
de dez sábados, pagos an-
tecipadamente. E caso haja al-
guma mudança será levada aos
trabalhadores para um novo
acordo com a empresa.

O sindicato vem cumprindo
o seu papel, acompanhando
o dia a dia no chão da fábri-
ca. Reclamações quanto a
falta de bebedouros, trans-
porte dos trabalhadores, qua-
lidade das refeições, entre
outros. E tranquiliza a todos
que está conversando, junto
com a comissão de fábrica,

No dia a dia ...

Eleições do
sindicato
serão nos

dias 19 e 20

Nos dias 19 e 20 de março, o
sindicato vai realizar eleições
para definir sua próxima dire-
toria, gestão 2018/2022 .
Poderão votar todos aqueles
trabalhadores que sejam sin-
dicalizados, de acordo com o
Estatuto da entidade. Basta
se identificar através de crachá
em uma das três urnas, que
ficarão disponíveis no interior da
fábrica.
Em um processo democrático,
edital publicado em vários
boletins do sindicato,  jornais e
mídia da região, foi inscrita
chapa única, representada pela
atual diretoria da entidade.
A atual diretoria conta com a
participação de todos os meta-
lúrgicos para que, com trans-
parência e democracia, seja
eleita a nova diretoria.
Este ano, vai acontecer a pri-
meira negociação do acordo
coletivo após a reforma traba-
lhista. Serão grandes os desafios
a serem enfrentados. E para isso
precisamos de um sindicato forte
e unido na sua base.

e a empresa, para que sejam
solucionados os problemas.

E orienta que, sempre que hou-
ver alguma dúvida ou reclama-
ção, procurar o representante
sindical e a comissão de fá-
brica. Isso é importante para
que a comunicação seja direta,
sem ruido, e que o sindicato
possa tomar providências.



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.

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

Permitido o
uso do

atendimento
do hospital
da Unimed

A MAN já está disponibilizando
os serviços de  atendimento de
emergência e outros no hospital
da Unimed, conforme a reivindi-
cação dos trabalhadores da
empresa.

Mais uma vez, o sindicato dos
Metalúrgicos encaminhou a
reivindicação dos funcionários
à direção da empresa, no sen-
tido de buscar melhores con-
dições de trabalho e qualidade de
vida dos trabalhadores.

Após vários meses de teste
de controle de qualidade, fi-
nalmente, foi aprovado pelos
trabalhadores o uso da nova
botina.
Além de mais adequada para o
trabalho do dia a dia, a nova
botina trouxe mais conforto e
diminuição do incomodo causa-
do pelos calçados, que eram
anteriormente adotados pela

Aprovada a
nova botina

empresa.
Com aprovação dos funcio-
nários, o sindicato reforça o seu
compromisso de sempre buscar
defender os interesses dos
trabalhadores.
“Unidos somos mais fortes  para
enfrentar os desafios na buscar
por maiores conquistas e di-
reitos para os trabalhadores”,
ressalta o presidente do sin-
dicato Silvio Campos.


