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CSN | PLEBISCITO - HORÁRIOS DO TURNO

Metalúrgicos votam
pela manutenção

dos horários ímpares
Mais de 60% dos trabalhadores
preferem os horários ímpares,
que já estão sendo praticados
desde a aprovação do turno

O resultado do plebiscito, que
aconteceu na quarta-feira, dia
26/9, na Praça Juarez Antunes,
confirmou a preferência da
maioria dos metalúrgicos pelos
horários 23h às 7h, 7h às 15h
e 15h às 23h.

Participaram da votação 1.311
trabalhadores, sendo que 829

Reforma
Trabalhista:

78% das vagas
são intermitentes

e parciais
Segundo estudo feito pelo IBGE,
não é apenas a insuficiência da
geração de postos formais que
preocupa. A qualidade dos
postos é o ponto crítico no pós-
reforma: foram gerados 26.300
postos intermitentes e 13.320
parciais no período (saldo). Ou
seja, 78,4% do saldo de
empregos formais gerados desde
novembro foi em contratos
“atípicos” e precários, que
passam a ser reconhecidos pela
Reforma Trabalhista.

Sobre as promessas de geração
de 6 milhões de empregos, o
mercado de trabalho se contrai e
o desemprego persiste. A taxa de
desemprego era de 6,5% em
dezembro de 2014 e apresentou
rápida expansão durante a crise.

Quando a reforma entrou em
vigor, a taxa de desemprego
estava em 12,0%. O dado mais
recente da Pnad Contínua revela
uma taxa de desocupação de
12,4% (12,9 milhões de
desocupados no país).

Conclusão: a reforma não atacou
o desemprego, mas desarrumou
o trabalho formal no Brasil,
precarizando o trabalho existente.

votos foram na opção 2, 261
votos na opção 3 e 214 votos
foram na opção 1. Brancos e
nulos somaram sete votos.

A direção do sindicato agradece
a participação de todos e rea-
firma o seu compromisso na
defesa dos interesses dos me-
talúrgicos do Sul Fluminense.



46880 - FRANCISCO DE ASSIS SILVA
46900 - MARCELO ARAUJO ANTUNES
46983 - DAVI DE ALMEIDA GONÇALVES
46984 - GEORVAN DE ABREU XAVIER
46985 - SANDRO DE C. E SILVA

Sindicato dos Metalúrgicos convoca os trabalhadores abaixo
relacionados a comparecer a sua sede para receber seus
alvarás. A entrega será na 3ª feira, dia 2/10, às 10h, na
Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

Nova convocação para
entrega de alvarás

46992 - GLADSTON L. DE SOUZA SILVA
46993 - EDNALDO FRANCISCO FARIA
46995 - ANDERSON DE MELO JASMIM
46997 - FÁBIO DA SILVA RITA
46998 - IVAIR BARROS DA SILVA

BOCA
MALDITA

Trabalhadores da Sankyu
estão querendo saber
quando será negociado a
PLR dos trabalhadores.

O sindicato questionou a
empresa que informou
que logo após o término
da negociação da reno-
vação do Acordo Coletivo
de Trabalho 2018/2019,
será dado o início as
negociações sobre a PLR.

SANKYU:
Cadê a PLR?


