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Respondendo às expectativas
dos metalúrgicos da região, o
sindicato está dando início a
partir de hoje, da sua campanha
salarial 2018. E convoca os
metalúrgicos a participar da
assembleia de aprovação de
pauta, na próxima terça-feira,
dia 3/4, nas sedes do sindicato
(ver edital no verso).
Nos últimos meses, o sindicato
veio recebendo várias reivin-
dicações. E, baseado nelas, está
construindo a pauta de nego-

Sindicato dá início à
campanha salarial 2018

CAMPANHA SALARIAL 2018

ELEIÇÕES SINDICAIS

Silvio Campos é reeleito e
agradece a participação

massiva dos metalúrgicos
91% dos trabalhadores metalúr-
gicos, que participaram do pleito,
reafirmaram sua confiança na con-
dução do sindicato para os próximos
quatro anos.
O pleito ocorreu nos dias 19 e 20/3,
e a apuração ocorreu no último dia,
no ginásio do Recreio dos Traba-
lhadores, aberto a participação
pública, e contou com a presença
de vários representantes de sindicatos
metalúrgicos de todo o Brasil. Entre
os presentes: CNTM e do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi
das Cruzes, e  vice-presidente da

Força Sindical; CUT Regional. E
representantes dos metalúrgicos
do Rio de Janeiro; Federação dos
Metalúrgicos de Goiás e Metalúrgicos
de Catalão (GO);  Sindicato dos
Metalúrgicos de Goiânia;  Sindicato
da Construção Civil de Volta Redonda;
Sindicato dos Metalúrgicos de Duque
de Caxias; Sindicato dos Metalúrgicos
de São Paulo, Força Sindical de São
Paulo; Sindicato dos Funcionários
Públicos de Volta Redonda.

Miguel Torres, presidente da
CNTM, declarou oficialmente eleita

a chapa 1, presidida por Silvio
Campos, e seus 39 membros dis-
tribuídos entre diretoria administra-
tiva, Conselho Fiscal, Conselho de
Delegados representantes na Fede-
ração e Confederação de Meta-
lúrgicos e Conselho de base.

“Nós metalúrgicos vencemos essa
etapa. Agora é nos prepararmos
para enfrentar os desafios que
estão pela frente. Agradeço a
todos a participação massiva da
categoria”, afirma o presidente
reeleito, Silvio Campos.

ciação que vai ser encaminhada
à empresa. Em breve, divulgará a
pauta e a data da primeira reunião.
Este ano, o quadro está mais
favorável aos trabalhadores,
com a retomada da produção.
O sindicato está esperançoso e
na expectativa de grandes con-
quistas para os trabalhadores e
também avanços nos benefícios.
Além disso, espera-se também
a retomada de crescimento da
empresa e a geração de novos
postos de trabalho para o Sul

Fluminense.

Nas palavras do presidente do
sindicato, Silvio Campos: “Este
ano, sabemos que enfrentaremos
grandes desafios na defesa dos
interesses dos metalúrgicos,
principalmente, após a aprovação
da reforma trabalhista. Mas temos
a certeza que contamos com a
confiança e o apoio dos traba-
lhadores. E é isso que nos fortalece
para enfrentar o patrão na mesa
de negociação. Vamos à luta!”



ATENÇÃO: ADILSON
ALVES DA SILVA 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.

UTILIDADE
PÚBLICA

     ACHADOS &
PERDIDOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIAS

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas, de Material Elétrico, de Material Eletrônico e de Informática de
Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Pinheiral,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, C O N V O C A todos os
empregados das Empresas Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico,
de Material Eletrônico e de Informática, na base territorial de Barra Mansa,
Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Pinheiral, para
comparecerem nas ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS que se
realizarão nos seguintes dias, horas e locais: 1.  Para os empregados nas
empresas de BARRA MANSA E QUATIS, inclusive VOTORANTIM e
SAINT GOBAIN – DIA 03 DE ABRIL DE 2018, na sub sede do Sindicato
em Barra Mansa, na Rua Ary Fontenelle, 362, Estamparia, Barra Mansa, as
18:00 horas em primeira convocação, e as 18:30horas em segunda e última
convocação, com a presença de qualquer número de presentes 2. Para os
empregados nas empresas de VOLTA REDONDA E PINHEIRAL - inclusive
para os EMPREGADOS DA COMPANHIA SIDERUGICA NACIONAL –
CSN,  BEM COMO  DAS  EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS
NA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN e que pertencem a
categoria metalúrgica, no DIA 03 DE ABRIL DE 2018,  na sub sede do
sindicato em Volta Redonda, na Av. Antônio de Almeida, nº 603, Retiro, as
18:00 horas em primeira convocação e as 18:30 horas em segunda e última
convocação, com a presença de qualquer número de presentes, representados
por este Sindicato profissional, excluídos os trabalhadores de categorias
diferenciadas e representados por seus respectivos sindicatos; 3. Para os
empregados nas empresas de RESENDE, ITATIAIA, E PORTO REAL, -
DIA 03 DE ABRIL DE 2018, inclusive para os empregados das empresas
VOTORANTIM, MAN LATIN AMÉRICA, bem como suas prestadoras de
serviço que integrem a categoria metalúrgica, PEUGEOT - PSA, bem como
suas prestadoras de serviço que integrem a categoria metalúrgica, NISSAN
DO BRASIL, bem como suas prestadoras de serviço; HYUNDAI BRASIL;
JAGUAR LAND ROVER e SEB DO BRASIL, na Sub Sede do Sindicato na
Rua Dr. Tavares, nº 80, Centro, Resende, as 18:00horas em primeira
convocação, e as 18:30horas em segunda e última convocação,  excluídos
os trabalhadores de categorias diferenciadas e representados por seus
respectivos sindicatos,  para DISCUTIREM E DELIBERAREM SOBRE A
SEGUINTE ORDEM DO DIA:  1 - PAUTAS DE REIVINDICAÇÕES com
vistas à Revisão Salarial Normativa de 2018 a saber: a) dos Acordos
Coletivos de Trabalho e seus respectivos aditivos se os houver, com as
Empresas; b)  da Convenção Coletiva de Trabalho,  todos com data
base em 1o de maio. 2 - Desconto assistencial a ser aplicado a todos
os empregados das empresas constantes deste edital,  não
sindicalizados, assegurado a oposição prevista em lei;  3 - Outorga de poderes
à Diretoria do Sindicato para celebrar Acordo Coletivo de Trabalho, em
separado com as empresas e Convenção Coletiva de Trabalho  com o Sindicato
da Categoria Econômica ou instaurar Dissídio Coletivo dos Integrantes da
categoria Profissional perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região.

Volta Redonda, 27 de março de 2018.
SILVIO JOSÉ CAMPOS - PRESIDENTE


