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Mais uma vez,
Arcelor Mittal

desrespeita os
trabalhadores

Assembléia dos trabalhadores é
soberana diante de qualquer

burocracia da empresa
Como se já não bastasse essa
política de assédio moral e
demissão em massa da Arcelor
Mittal, agora, ela decide não
cumprir o que foi aprovado na
pauta de negociação do Acordo
Coletivo de Trabalho 2018/2019.

Para surpresa da direção do
sindicato, os prepostos da em-
presa informaram que não serão
pagos os valores de reajuste
salarial este mês, compromisso
este que constava na proposta
aprovada. A justificativa da
empresa foi pela não assinatura
do acordo.

A redação do Acordo Coletivo,
aprovado pelos trabalhadores no
dia 14 de agosto, está passando
por revisão da assessoria jurídica
da presidência do sindicato, o que
ocorre em todos os acordos de
empresas, após votação da
categoria. É isso que garante que

não haja armadilhas sobre o que
foi aprovado. Inclusive, foi nessa
revisão que o sindicato encontrou
que não constava a garantia do
kit escolar, entre outras modi-
ficações que ocorreram nas
cláusulas.

A direção do sindicato esclarece
aos trabalhadores que está in-
dignada com a atitude da em-
presa. Ao longo de todos os anos
da existência desta entidade,
nunca houve uma postura tão
radical e desrespeitosa por parte
de nenhuma empresa da Região
com os seus trabalhadores.

É bom frisar que esse acordo tem
validade de um ano e somente
as cláusulas sociais terão validade
de dois anos.

CHEGA DE DESRESPEITO!

O sindicato quer uma reunião
urgente com a empresa!

Sindicato dos
Metalúrgicos

convoca votação
sobre Convenção
Coletiva 2018/19

A direção do Sindicato dos Meta-
lúrgicos convoca os trabalhadores
das empresas ligadas ao Sindicato
Patronal Metalsul para participar
da votação da proposta sobre a
Convenção Coletiva.

A votação será na próxima terça-
feira, dia  28/8, das 17h às 18h,
em todas as sedes do sindicato -
Volta Redonda, Barra Mansa e
Resende. (Edital no verso)

A proposta apresentada é de rea-
juste salarial e nos benefícios de 2%.

O sindicato espera contar com a
participação de todos os traba-
lhadores para garantir a transpa-
rência e a democracia no processo
de aprovação da Convenção
Coletiva 2018/2019.

Após meses e meses de negociação,
com inúmeras alterações na
proposta da Convenção Coletiva
2017/2018, inclusive com apro-
vação das empresas ligadas ao
Metalsul, a direção do sindicato
patronal resolve descumprir o
acordo, fazendo alterações no que
ficou decidido em ata.

Diante disso, o Sindicato dos
Metalúrgicos entrará com uma
ação na Justiça, obrigando o
Metalsul a cumprir o acordado.

ARCELOR MITTAL METALSUL



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, abaixo assinado, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca todos os trabalhadores das
Empresas da Base Territorial do Sindicato, para
participarem das Assembleias Gerais Extraordinárias,
que se realizarão no dia 28 de agosto de 2018 (terça-
feira) das 17h às 18h, nos seguintes locais:
EMPREGADOS DAS EMPRESAS DE BARRA MANSA E
QUATIS, na sub sede de Barra Mansa, Rua Ary Fontenelle,
362, Estamparia, Barra Mansa; PARA OS EMPREGA-
DOS DAS EMPRESAS DE VOLTA REDONDA E
PINHEIRAL, na Rua Gustavo Lira, 09, Centro, Volta
Redonda; para OS EMPREGADOS DAS EMPRESAS DE
RESENDE, ITATIAIA E PORTO REAL, na sub sede de
Resende, Rua Dr. Tavares, 80, Centro, Resende, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Discussão
e Deliberação da proposta apresentada pelo Sindicato
Patronal (METALSUL) para a revisão salarial normativa
de 2018/2019.

Volta Redonda, 23 de agosto de 2018.

SILVIO JOSÉ CAMPOS
PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

MILENIUM/CALUSIN
Sindicato consegue

leiloar bens de
empresas para

pagar direitos dos
trabalhadores

Hoje 23/8, serão leiloados os bens
das empresas Milenium e Calusin
para pagamento dos direitos
trabalhistas de seus funcionários.

Após encerrarem suas atividades,
a Milenium e a Calusin deixaram
de pagar as verbas rescisórias de
mais de cinquenta trabalhadores,
alegando não ter condições de
arcar com as dívidas.

O Sindicato dos Metalúrgicos
entrou com ação na Justiça e
conseguiu penhorar os bens das
empresas para garantir o
pagamento dos direitos dos
trabalhadores.

O leilão vai acontecer, a partir das
13h, na sede da Justiça do
Trabalho, localizado na Rua Dr.
Izimbardo Peixoto, n° 139,
Saudade, Barra Mansa/RJ.


