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A oposição que está ai
(ComLutas) firmou o
mesmo Acordo Coletivo
que o sindicato daqui em
Casa de Pedra.  Eles ado-
ram criticar o trabalho do
sindicato de Volta Redon-
da, mas o resultado é
sempre o mesmo. É o tem-
po todo blá blá blá.

O trabalhador pode ver:
tanto no que diz respeito
ao abono do PPR quanto
a todas as cláusulas eco-
nômicas negociadas por
esta diretoria.

Inclusive, eles estavam
na expectativa de conse-
guir alguma melhoria no
acordo deles. Mas apesar

Apesar do blá blá blá, acordo
de Volta Redonda é o mesmo

que o de Casa de Pedra

de inúmeras tentativas
desta diretoria conseguir
melhorar o acordo coleti-
vo de trabalho, firmado
no ano passado, a CSN
não se mostrou sensibili-
zada nem com o  aniver-
sário de 80 anos de sua
criação e nem, ao menos,
com a situação de crise
que passam os trabalha-
dores.
A direção do sindicato de
Volta Redonda se man-
tém firme na tentativa de
conquistar alguma vanta-
gem aos trabalhadores e
reafirma o seu compro-
misso em lutar em defesa
dos direitos e de melhores
condições de trabalho.

Metalúrgicos
entram na
campanha

contra fome

O movimento em Defesa
da Vida, criado por Asso-
ciações Populares da so-
ciedade civil, partidos po-
líticos e sindicatos, mobi-
liza os moradores de Vol-
ta Redonda para uma
CAMPANHA DE SOLIDA-
RIDADE.

A campanha busca arre-
cadar alimentos e ameni-
zar a FOME, que tem
atingido uma grande par-
te da população.

O Sindicato dos Metalúr-
gicos estará  recebendo
as doações de alimentos
na sua sede, no Centro
de Volta Redonda, nesse
próximo sábado 17/4, das
8h às 13h.

Também estarão receben-
do  doações o Sindicato
da Construção Civil (Av.
N. Sra. da Conceição, 310,
no Conforto) e o SEPE
(Rua Luiz Alves Pereira
305, Aterrado).



Vizando conhecer melhor
as necessidades e expec-
tativas dos meta-lurgicos
de Volta Redonda, a dire-
ção do sindicato  decidiu
realizar uma pesquisa para
obter informações que
possam ajudar na aquisi-
ção de um imóvel.

O projeto partiu da atual di-
retoria da entidade, que so-
licitou a CSN a construção de
um conjunto habitacional
para os trabalhadores, que

Trabalhador terá a chance de comprar a casa própria O grupo de super ricos brasileiros
cresceu em 2020. São 20 novos
bilionários em ano de pandemia,
segundo a revista Forbes. De acor-
do com a apuração, o Brasil
contabiliza em abril deste ano um
total 65 indivíduos cujas fortunas
ultrapassam um bilhão de dólares.
No todo, o montante avaliado des-
se grupo corresponde a cerca de
US$ 212 bilhões (R$ 1,2 tri). Valor
que chegou a quase dobrar.

O Brasil ficou em 7° colocado no
ranking de países que mais adicio-
naram bilionários à sua população
em 2020.

Do outro lado da moeda, o Brasil
também está entre os dez países
que mais concentram renda. De
acordo com informações do Tribu-
nal de Contas da União, mais de
30% da população brasileira teve
de ser atendida pela primeira eta-
pa do auxílio emergencial nos pri-
meiros meses da pandemia - são
cerca de 68 milhões, além de 57 mi-
lhões na segunda rodada do progra-
ma em setembro. 2020 também foi
o ano em que o país voltou a ser as-
sombrado pelo retorno ao Mapa da
Fome, do qual saiu em 2014. Ou seja,
os ricos ficaram mais ricos e os po-
bres ainda mais pobres.

Mesmo com a
pandemia, Brasil

ganhou 20 novos
bilionários

Sindicato fará pesquisa
sobre expectativa na

compra da casa própria

se interessarem em ter sua
cada própria, possam contar
com uma forma de financia-
mento mais próxima da sua
realidade econômica. Isso
será feito em parceria com a
Caixa Econômica.

É importante que os traba-
lhadores fiquem mobiliza-
dos e acompanhem maiores
detalhes, que serão discuti-
dos mais à frente com a em-
presa e divulgados através
dos boletins.


