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Sindicato traz de
volta o desjejum

Após inúmeras reuniões com a
CSN, na tentativa de garantir o
café da manhã dos trabalhadores
que fazem turno, finalmente, a
direção do Sindicato dos Meta-
lúrgicos conseguiu garantir essa
conquista e comemora com os
trabalhadores.
Portanto, a partir do dia 10 de
fevereiro, os metalúrgicos que
fazem turno, e que entram às 7h,
terão direito ao café da manhã
na  CSN.
A política da direção do sindicato
sempre foi a de buscar benefícios
para a vida dos trabalhadores,
mesmo diante das inúmeras difi-
culdades que a CSN apresenta em
todas as negociações, e por isso
faz questão de comemorar junto
aos metalúrgicos, essa vitória.

“Parabéns metalúrgicos! É a
nossa união que faz a força para

lutarmos por dias melhores”

Contrato
Verde Amarelo
é contestado

no STF
En tidades questionam n o STF o
C on trato Verde e Amarelo e o
trabalho aos domingos, instituí-
dos pela Medida Provisória 905/
2019, que traz inúmeras mudanças
na legislação trabalhista. Há pelo
menos 4 Ações Diretas de Incons-
titucionalidade em andamento na
C orte,  repercutiu o jornal Valor
Econômico.
A MP também recebeu 1.930 pro-
postas de emendas no Congresso.
As centrais sin dicais pediram
ainda à C asa a devolução da
medida ao governo. O Congresso
tem até 20/4 para aprová-la ou a
MP perderá a eficácia.
O Contrato Verde  e Amarelo prevê a
redução/eliminação de algumas
obrigações para empresas que
contratem trabalhadores entre 18 e
29 an os n o 1º emprego. A remu-
n eração estipulada é de até 1,5
salário mínimo.
Na modalidade, os empregadores
não precisarão, por exemplo, pagar
a contribuição patronal do INSS (de
20% sobre a folha), alíquotas do
“Sistema S” e do salário-educação.
No caso do FGTS, a alíquota cairá de
8% para 2%, e o valor da multa poderá
ser reduzida de 40% para 20%.
Contratações nesses moldes, segun-
do a MP, começaram no dia 1/1 e
terminam em 31/12/2022. Contudo,
segundo entidades que questionam
a medida no Supremo, o governo não
poderia criar nova modalidade de
contrato por MP e que ainda reduz
direitos dos trabalhadores.

METALÚRGICO DO TURNO

“Por sermos metalúrgicos e por
con hecer a realidad e do c hão
da fábr ica, sabemos o que um
ganh o como es te  s ign ific a. A
nossa luta a frente do sindicato,
princ ipalmente , diante de um
c on te xt o que s ó te m tr az id o
precarização no mundo do tra-
balh o, t em sido muito difícil.
Mas  não per demos  de vist a a
pe rsp ect iva de que  podemos
sim buscar vantagens que pro-
porcionam melhorias na quali-
dade de vida dos nossos com-
panheiros metalúrgicos e suas
famílias . Parab é ns  met alúr -
gicos. É a nossa união que faz a
for ça p ar a lutarmos  p or  d ias
melhores”, afirma o presidente
Silvio Campos.



Sindicalistas elaboram
uma agenda de ações
em defesa dos direitos

Representantes das centrais sindi-
cais definiram um calendário de
atividades que começa na próxima
segunda-feira (3), com protesto
diante da sede da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp), na Avenida Paulista. As
entidades também decidiram
realizar novamente um ato unifi-
cado de 1º de Maio, a exemplo do
que ocorreu no ano passado.
Recentemente, o presidente da
Fiesp, Paulo Skaf, publicou artigo
em que explicita seu alinhamento
a Jair Bolsonaro, cujo governo
estaria fazendo as “reformas ”

necessárias ao país, segundo ele.
O calendário aprovado inclui atos
em agências do INSS, em 14 de
fevereiro, em defesa da Previ-
dência Social. Em março, haverá
atividades nos dias 8 (Dia Inter-
nacional da Mulher) e 18 (mobili-
zação em defesa do serviço
público e das empresas estatais).
Estão previstas ainda mani-
festações no Congresso.
Uma das questões centrais deste
ano será em torno da qualidade do
emprego. Os dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), divulgados na
semana passada, mostram algum
cres-cimento do emprego formal
em 2019, mas a maioria das vagas
é de baixa remuneração. E uma
parcela é de postos de trabalho
intermitentes.

Sindicato convoca os trabalha-
dores abaixo relacionados para
comparecer à sede do sindicato
para receber seus alvarás refe-
rentes ao processo judicial  da
“meia hora de refeição”. A  entrega
será amanhã, 4ª feira, dia 5, às
10 h, n a Rua Gus tavo L ir a, 9 -
Ce ntro - V R.

Sindicato
publica nova
relação para
entrega de

alvarás

47600 - RAULISON DE PAULA MARTINS
48739- EDER LUIZ MONTEIRO
48927- VERA LUCIA F. DA SILVA CUNHA
48953 - MARCOS ROBERTO DA SILVA
48976 - FABIO EUGENIO FERREIRA
49015 - ADILSON SILVA
49016- EDUARDO BATISTA COTIA

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense convoca os
trabalhadores, abaixo relacionados, a comparecer a sua sede,
na Rua Gustavo Lira, 9, Centro - VR, para receber o alvará, de
segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 12h e de 13h30 às
17h30, no departamento jurídico.

Sindicato convoca
metalúrgicos para
entrega de alvarás

43834 - DENER ESPERANCA DE CARVALHO
43832 - EUGENIO PASSELE OUVERNEY
43818 - LUIZ SERGIO LAUREANO ARCANJO
43837 - PAULO HENRIQUE F. DE ALMEIDA
43822 - VAGNER TEIXEIRA DA SILVA
49358 - ELIANA CAIRES DA SILVA

49359 - EDNAMAR MEIRELES DA SILVA
49361 - JOANA MARIA MARIANO
49364 - DANIEL NOGUEIRA ABRAHÃO
49380 - ROGÉRIO GANEM
49362 - ROSANGELA DA SILVA CONSTANTINO
49357 - MARIA APARECIDA DO N. VALÉRIO

Sindicato convoca os traba-
lhadores, abaixo relacionados, a
comparecer a sua sede, na Rua
Gustavo Lira, 9, Centro - VR, com
a cópia dos seguintes docu-
mentos:  RG, CPF, PIS e Carteira
de Trabalho (foto e verso da foto)
e um contra cheque, no horário de
8h às 12h e de 13h30 às 17h30.

Nova
chamada para
atualização de
documentos

34212 - NILTON DA SILVA SANTOS
41401 - HOMERO PAULO M. TENÓRIO
43357 - LUIZ CLAUDIO OLAVO
JOAQUIM  LÁZARO DO N ASCI MENT O
(SAINT GOBAIN )


