
Filiado a:

Volta Redonda, 26/6/2019 - Boletim 1658.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Em reunião na manhã de terça-
feira, dia 25, representantes do
Sindicato dos Metalúrgicos recu-
saram em mesa a proposta feita
pela CSN para renovação do
Acordo Coletivo  2019/2020.

A direção do sindicato entende
a situação de instabilidade eco-
nômica que o país  enfrenta, mas
não pode aceitar que os traba-
lhadores sejam, mais uma vez,
prejudicados, em benefício do
lucro dos acionistas.

Durante as reuniões com os re-
presentantes da empresa, o sindi-
cato tem conseguido marcar a
sua posição de não abrir mão
de nenhum direito já conquis-
tados nos acordos coletivos ante-
riores. Fazendo questão da manu-
tenção de benefícios como: carga
extra no cartão alimentação, kit
escolar, cesta de Natal e brin-
quedos para os filhos dos traba-

CSN insiste em
oferecer reajuste

abaixo do INPC

CAMPANHA SALARIAL 2019

Sindicato recusa em mesa
bagatela de 4% de reajuste

nos salários e benefícios

O debate sobre o substitutivo do
relator deputado Samuel Moreira
iniciou-se, na última terça-feira
(18), e 5 partidos de oposição
anunciaram atuação conjunta
contra a reforma da Previdência
(PEC 6/19), como obstrução na
votação do texto e apresentação
de destaques para alterar
diversos pontos da proposta. Em
documento divulgado na terça,
PDT, PSB, PT, PSol e PCdoB consi-
deram que tanto a reforma da
Previdência encaminhada pelo go-
verno, quanto o relatório apre-
sentado pelo deputado Moreira
atacam direitos dos mais pobres.
Juntos, os 5 partidos têm direito
a apresentar 9 destaques na
comissão especial e vão decidir
isso de forma consensual. As
siglas afirmam que o parecer de
Moreira continua transferindo
para os trabalhadores o ônus da
crise econômica.
DIREITOS|a líder da Minoria,
deputada Jandira Feghali, afirmou
que a reforma não vai tirar o país
da crise e que diversos direitos
previdenciários não estarão mais
garantidos. “Esse discurso de que
a nova Previdência vai salvar o
Brasil não cola para nós e nem
para os brasileiros. Ficou no rela-
tório ainda uma grande vantagem
para o sistema financeiro, que é a
possibilidade de privatizar a
Previdência do servidor público e
retira a cobertura de vários direitos
previdenciários no regime geral.

Partidos se
unem para

barrar o ataque
aos direitos dos

mais pobres

lhadores, entre outros.

Apesar de ter reafirmado a sua
posição de que o reajuste dos
ítens econômicos (salários, cartão
alimentação e auxílio creche) sejam
feitos pelo INPC, (5,07%), a em-
presa ofereceu a bagatela de 4%,
que não repõem nem as perdas
salariais referente ao período. E,
assim, a direção do sindicato recu-
sou em mesa a proposta, se ne-
gando a levar à apreciação dos
metalúrgicos.

A proposta da empresa foi de 4%
de reajuste nos salários, cartão
alimentação passaria para R$
396 e o reembolso da creche seria
reajustado para R$ 575.

O sindicato se colocou à disposição
para retornar à mesa de negociação
quando a empresa decidir falar em
reajuste que respeite, pelo menos, o
INPC, avançando para um aumento
real dos salários.



44774 - MARCELO VIEIRA NUNES
44775 - MARCOS VINICIOS DE A. GUEDES
44777 - PAULO ROBERTO SANTOS LOPES
44780 - ROBERTO CARLOS DOS SANTOS
44782 - SANDRO OSWALDO ALBUINI
44783 - SIDNEY OLIVEIRA DE MELO
44784 - TADEU VALERIO DOS SANTOS
44786 - WILDNER RODRIGUES DA SILVA
44787 - WILSON COSTA
44794 - GERSON QUIRINO DE SOUZA

Sindicato convoca os trabalha-
dores a comparecer a sua sede
(R. Gustavo Lira, 9, Centro), de
2ª a 5ª feira, das 13h30 às
16h30, para conversar com
Dra. Jéssica.34879 - JOSE RONALDO CORREA PIASSA

34881 - HÉLIO DE RESENDE COSTA
34883 - CARLOS ANTÔNIO DO SACRAMENETO
34887 - JARBAS MANOEL  DA SILVA
34891 - JOSÉ MOACYR MAIA

Sindicato convoca
trabalhadores para
entrega de alvarás

Sindicato dos Metalúrgicos convoca os trabalhadores para
comparecer a sua sede para receber seus alvarás do processo da
“hora de refeição”. A entrega será na 6ª feira, dia 28/6, às 10h, na
Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

Departamento
jurídico convoca
trabalhadores

abaixo

34892 - CARLOS SILVA DE MENEZES
34898 - ORLANDO JOSÉ DE SOUZA LOPES
34924 - HÉLIO CARLOS DE LIMA
34928 - JONAS DE ANDRADE RICARDO
34940 - VALTER DA SILVA AVELAR

Av. Paulo de Frontin, 31
Aterrado - VR

24 3347.0440

DESCONTO ESPECIAL
PARA SINDICALIZADO

E convoca relação abaixo a
comparecer a sua sede, com a
cópia do  RG, CPF, PIS e Carteira
de Trabalho (foto e verso da foto)
e um contra cheque, no horário
de 2ª a 5ª feira, das 8h às 12h
e de 13h30 às 17h30.

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


