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Volta Redonda, 04/6/2019 - Boletim 1649.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Em reunião realizada nesta se-
gunda-feira, 3/6, representantes
da CSN apresentaram uma pro-
posta (ver abaixo) ao sindicato
para renovação do Acordo Cole-
tivo de Trabalho 2019/2020.

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos se mostrou total-
mente indignada com a proposta
da empresa, que não leva em
consideração nem o INPC acu-
mulado, que é de 5,07%. A inten-
ção era recusar em mesa, mas
sob orientação da assessoria
jurídica decidiu levar à votação.

Agora é o momento dos trabalha-
dores demonstrarem toda a sua

CSN apresenta
proposta para o ACT

CSN | CAMPANHA SALARIAL 2019

indignação com a falta de reco-
nhecimento. Principalmente, após
um ano em que a empresa supe-
rou todas as suas expectativas de
faturamento e nem assim pagou
um PPR justo aos seus funcionários.

Diante dessa proposta indecorosa,
o sindicato convoca os traba-
lhadores a dizerem um grande
NÃO e mostrar para à CSN que o
trabalhador não suporta mais
tanta exploração.

A votação será nessa quarta-feira,
dia 5/6, das 6h às 18h, na Praça
Juarez Antunes. E, em Porto Real,
a votação será no mesmo dia, das
6h às 14h, na portaria da empresa.

Empresa apresenta proposta indecente.
E quarta-feira é dia de dizer NÃO!

REAJUSTE SALARIAL: 3,5%, retroativo a maio;
CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 394 (reajuste de 3,5%),
retroativo a maio;
AUXÍLIO CRECHE: R$ 572, (reajuste de 3,5%),retroativo
a maio.

VEJA PROPOSTA DA EMPRESA:

A diretoria do Sindicato dos Meta-
lúrgicos está acompanhando a
apuração do acidente ocorrido
com um funcionário da MP Trafos,
dentro das instalações da CSN,
onde ela presta serviços.
O acidente ocorreu na sexta-feira,
dia 31/5, com um trabalhador que
estava prestando serviços de
manutenção elétrica para a CSN.
O trabalhador estava junto com
uma equipe da prestadora de
serviços, quando recebeu uma
descarga elétrica que lhe causou
queimaduras no braço. E foi
levado a um hospital para receber
o atendimento necessário.

Sindicato pede
explicações

sobre acidente
com trabalhador

da MP Trafos

O sindicato está se reunindo com
outras entidades da região para a
mobilização da greve geral, que
vai acontecer no dia 14/6, em
protesto à reforma da Previdência.
A greve está sendo convocada
pelas centrais sindicais que se
uniram na tentativa de barrar a
reforma, que vai prejudicar toda
a classe trabalhadora. E nos
próximos dias os metalúrgicos
deverão receber um panfleto de
esclarecimento e de convocação
da greve. Fique atento!

Metalúrgicos se
unem a outras
categorias para
a Greve Geral



35405 - SIDÔNIO GOMES BITENCOURT
35415 - SERGIO INÁCIO DE OLIVEIRA
35432 - ADEVAIR AMORIM DA SILVA
35436 - GILVAM ALVES DE OLIVEIRA
35440 - PAULO MAURÍCIO DA SILVA
35443 - MAURÍCIO JOSÉ FELÍCIO
35444 - MARTHAN DE MORAES MESSIAS
35448 - JOÃO WELTON PIRES
35453 - MOACIR SOARES VIEIRA DIAS

ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS |O sindicato convoca os
trabalhadores a comparecer a sua sede (R. Gustavo Lira, 9, Centro
- VR), com a cópia do  RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho (foto e
verso da foto) e contra cheque da época, no horário de 2ª a 5ª
feira, das 8h às 12h e de 13h30 às 17h30.

O sindicato solicita o comparecimento, em caráter de
urgência, de MAURÍCIO PONCIANO LOPES CS 49751 no
Departamento Jurídico, de 2° a 5° feira, no horário das 8h30
às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

SINDICATO CONVOCA URGENTE

46425 - MARCIO MARTINS DE SOUZA
46428 - ELIZEU SESSA DA SILVA
46430 - LÊNIO CLAUDIO DA SILVA SOUZA
46443 - SIDNEI LOPES PEREIRA
46444 - ANDRÉ JOSÉ DO NASCIMENTO
46446 - LUIS ALFREDO G. MOUFFRON
46451 - ALEX BARRETO DO AMARAL
46475 - LUCIANO MACHADO DE OLIVEIRA
44795 - ROBERTO CARLOS DOS SANTOS
44796 - WELLINGTON TERTULIANO DE OLIVEIRA

Sindicato convoca
trabalhadores

ENTREGA DE ALVARÁS| Sindicato convoca os trabalhadores para
comparecer a sua sede para receber seus alvarás do processo da
“hora de refeição”. A entrega será na 5ª feira, dia 6/2, às 10h, na
Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

44801 - VAGNO TAVARES DOS PASSOS
44243 - CARLOS ANSELMO DE ALCANTARA
44247 - CELSO DA SILVA REIS
44248 - CLAUDIO CAMPOS DE ALMEIDA
44249 - CLELIO EMILIO MAGIO
44252 - EDIMAR CRISTOVÃO FURTADO
44253 - EDSON DE FREITAS FERREIRA
44255 - ELIAS RIBEIRO CRISTINO
44258 - ENIR PEREIRA
44261 - EUDES JOÃO MOREIRA
44262 - FERNANDO ANTONIO CAMPOS

35454 - ELIAS DA SILVA NASCIMENTO
48927 - VERA LUCIA F. DA CUNHA SILVA
48953 - MARCOS ROBERTO DA SILVA
48956 - ELIAS ALVES DE SOUZA FILHO
48976 - FABIO EUGENIO FERREIRA
48979 - MAURICIO MATIAS VIEIRA
49016 - EDUARDO BATISTA COTIA
48739 - EDER LUIZ MONTEIRO
47600 - RAULISON DE PAULA
49015 - ADILSON SILVA

O STF aprovou nesta quarta, 29,
uma ADI (Ação Direta de
Inconstitucionalidade) de autoria
da Confederação Nacional dos
Trabalhadores Metalúrgicos e
derrubou um trecho da reforma
trabalhista que admitia que
grávidas e lactantes desempe-
nhassem atividades insalubres.

O STF considerou inconstitucional
exigir a apresentação de atestado
médico para a gestante ser
afastada de atividades insalubres.

Com a decisão, fica valendo a
regra anterior. Com o texto antigo
da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), antes da reforma
aprovada em 2017, a gestante
deverá ser afastada de atividades
e locais insalubres, devendo ser
realocada em outro tipo de serviço.
Não sendo possível, a empregada
será afastada e terá direito a
receber salário-maternidade.

Nas palavras do presidente do
sindicato, Silvio Campos: “A jus-
tiça prevaleceu e a proteção à
maternidade, às mulheres e às
crianças. Os interesses econô-
micos não podem trazer retro-
cessos sociais, não podem causar
assédio moral nas relações de
trabalho nem colocar em risco a
vida, a saúde e o bem-estar das
pessoas. Esta é mais uma bata-
lha vencida.

STF suspende
norma que
admite que

grávidas
trabalhem em

áreas insalubres


