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Sindicato realizou a 12ª
Festa do Trabalhador

No último domingo (6/5), o sindicato realizou a sua
tradicional Festa do Trabalhador, em Volta Redonda. As
homenagens reuniram centenas de trabalhadores, que

compareceram com os seus familiares e receberam vários
prêmios, em dinheiro, eletromédicos e um moto zero km.

Presidente Silvio
Campos abre a
programação em
homenagem aos
metalúrgicos do Sul
Fluminense

Metalúrgico é
premiado por uma
das poupanças de
R$ 5 mil. Ao todo,
foram R$ 50 mil em
prêmios

Ganhador de R$ 10
mil, funcionário da
Arcelor Mittal,
comemora com
diretores do
sindicato

Primeiro ganhador do
festival de prêmios,
festeja uma
poupança no valor
de R$ 5 mil

Sindicato
conquista

benefícios aos
demitidos

ARCELOR MITTAL

Conforme o prometido, ontem,
os representantes da Arcelor
Mittal estiveram em reunião com
a direção do Sindicato e anun-
ciaram alguns benefícios aos
trabalhadores que foram dis-
pensados, na última semana.
Entre os ganhos anunciados está
o compromisso da empresa em
priorizar a contratação dos 85
demitidos, assim que surgirem
a necessidade, já que foram
dispensados em virtude de uma
exigência do CADE (Conselho
Administrativo de Direito Econô-
mico) para o encerramento de
algumas linhas de produção,
evitando assim o monopólio.
Os outros benefícios conquis-
tados foram: seis meses de cesta
básica, dois meses de plano de
saúde, e o seguro de vida pelo
período vigente do aviso prévio.
A direção do sindicato lamenta,
mais uma vez, as demissões,
principalmente, em um mo-
mento que todos estão enfren-
tando dificuldades, frutos da
insegurança na política  econô-
mica do país. Ao mesmo tem-
po, reafirma o seu compromisso
de acompanhar junto a em-
presa o cumprimento do acordo
que dá a perspectiva de recon-
tratação a esses trabalhadores
metalúrgicos.



Empresas do Metalsul
terão que enfrentar
dissídio já que não

pagaram PLR

As empresas que não pagaram
a PLR 2017 aos seus traba-
lhadores metalúrgicos enfren-
tarão dissídio coletivo na Justi-
ça do Trabalho .

Lembrando que a PLR (Parti-
cipação nos Lucros e Resul-
tados) é um direito previsto no
artigo 7º, IX, da Constituição
Federal, para todo trabalhador,
regido pela CLT. Além de
constar como uma das cláu-

sulas da Convenção Coletiva de
Trabalho.

O sindicato informa também
que o restante das cláusulas
contantes na Convenção Cole-
tiva estão mantidas. E mais,
anuncia aos metalúrgicos que
as negociações da próxima
Convenção deverão iniciar na
próxima semana. E, assim que
tiver mais informações, vai
anunciar aos trabalhadores.

FORTALEÇA O SEU SINDICATO,
A SUA VERDADEIRA

TRINCHEIRA DE LUTA!

É dever de
todos zelar

pela saúde e
segurança

Segurança e saúde no trabalho
devem atuar juntas para garantir
um ambiente profissional melhor,
mais seguro e mais saudável.
Uma política sintonizada garante:
redução dos riscos de acidentes;
ambiente mais adequado; redução
dos casos de doenças ocupacionais;
melhores condições físicas e psico-
lógicas; aumento da organização da
empresa com a elaboração de planos
de riscos; diminuição dos gastos com
multas ou indenizações devido ao
descumprimento de normas traba-
lhistas; e aumento da qualidade de
vida no ambiente de trabalho e,
com isso, maior produtividade.
A empresa deve não somente
garantir a presença de Técnicos
de Segurança, psicólogos, médi-
cos e enfermeiros, promover a
comunicação entre equipes e da
CIPA. Mas, principalmente,  ga-
rantir salários dignos, direitos,
benefícios e investimentos nas
condições de trabalho.

E os trabalhadores devem colocar
em prática todos os conhecimentos
adquiridos nos treinamentos de
segurança e campanhas de saúde,
promovidos pela empresa. Além de
obedecer às normas e, princi-
palmente, fazer uso dos Equipa-
mentos de Proteção quando estes
forem necessários para a reali-
zação das suas atividades.


