
Filiado a:

Resende, 29/4/2019 - Boletim 1636.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

CAMPANHA SALARIAL 2019

Em votação nos dias 25 e 26/
4, trabalhadores das empresas
tercerizadas do Consórcio
Modular da Volks aprovaram
as propostas apresentadas
para renovação do Acordo
Coletivo 2019/2020.

Ao todo, foram seis empresas
que vinham negociando suas
propostas com o sindicato que
atendessem as expectativas
dos trabalhadores.

A direção do sindicato  agradece

Aprovadas propostas
da maioria das

terceiras da Volks
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SIM = 61                 NÃO = 18
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NÃO = 68             SIM = 27
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NÃO = 214             SIM= 123
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a participação dos trabalha-
dores e renova o seu compro-
misso em defender os interesses

e melhores condições de tra-
balho dos metalúrgicos do Sul
Fluminense.



“1º de Maio” contra
reforma que retira direitos

Pela primeira vez, vai acontecer um
ato unificado, que vai reunir todas as
centrais sindicais – Força Sindical,
CUT, CTB, UGT, Inter-sindical (duas),
CSB, CGTB, Nova Central e CSP-
Conlutas, em conjunto com as Frentes
Brasil Popular e Povo Sem Medo. O
evento vai acontecer  no Vale do
Anhangabaú, em de São Paulo.

O lema do ato é “Em Defesa dos
Direitos dos Trabalhadores e das
Trabalhadoras – Contra o Fim da
Aposentadoria por mais Empregos e
Salários Decentes”, e contará com
várias apresentações artísticas e
culturais.

A principal razão para que o evento
seja realizado em unidade é a luta
contra a reforma da Previdência
proposta do governo, que, se aprovada,
irá impedir os brasileiros do direito à

aposentadoria ao estabelecer regras
difíceis de serem atingidas.

Nas palavras o presidente do sindicato,
Silvio Campos: “A reforma do governo
além de não combater as desigual-
dades, nem os privilégios de alguns
setores, acaba com a possibilidade
de uma aposentadoria digna".

“Outra mentira é que essa reforma
vai estimular a economia e gerar
empregos. Isso nós trabalhadores já
ouvimos na propaganda que de-
fendia a reforma trabalhista e nada
aconteceu. Continuam os mais de
13 milhões de desempregados no
país”, acrescenta Silvio.

As entidades também trazem como
bandeiras de luta do evento, a defesa
dos direitos trabalhistas, a luta por
emprego, direitos sociais, democracia
e soberania nacional.

A homenagem deste 1° de maio é
muito mais para lembrar as con-
quistas e fortalecer a luta diária pela
dignidade e honra do trabalhador
do que ficar feliz com o quadro deca-
dente criado no último governo e
que se repete no atual governo.
Época difícil, momentos difíceis, que
exigem empenho e suor, cada vez
maior. A classe trabalhadora
enfrenta um verdadeiro retrocesso
social, uma ofensa aos princípios
da dignidade e solidariedade.
Diante da forte crise econômica,
com aumento expressivo do
desemprego e da informalidade, que
piorou, após a reforma trabalhista,
há ameaças de ficar ainda pior, caso
vire fato a reforma da Previdência.
A nova legislação retirou direitos,
fragilizou a luta social, e atingiu, em
cheio, os sindicato, ferindo de morte
a união e a organização dos
trabalhadores.
Embora muitos sindicatos estejam
no CTI, enquanto existir a exploração
e a opressão ao povo trabalhador
vai haver a luta de classe. E,
enquanto existir a mais-valia, que é
a fatia do que é produzido e que
fica com o patrão, haverá a
motivação para a busca da
mudança pelo fim da exploração.
Sindicato é o único instrumento
legal do trabalhador capaz de
representar os interesses nas
disputas por direitos, benefícios e
melhores condições de trabalho, de
forma a protegê-lo de possíveis
retaliações e até demissão.
Não caia no discurso daqueles
que enfraquecem o sindicato,
porque o que eles querem é
enfraquecer o poder, a força e a
capacidade de organização e luta
dos trabalhadores.
Silvio Campos - Presidente

Trabalhadores
uni-vos!

Sindicato aguarda
negociação com a JSL

Representantes da JSL se
comprometeu com o Sindicato
dos Metalúrgicos a iniciar as
negociações assim que tiverem
resposta sobre a renovação do
contrato com a Volksvagen.
Os trabalhadores podem ficar
tranquilos que assim que a em-

presa chamar para negociação,
serão informados através do
boletim da entidade.
A direção do sindicato aproveita
para renovar o seu compromisso
em defender os interesses e
melhores condições de trabalho
para os metalúrgicos.


