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SINDICATO MOBILIZA TODA POPULAÇÃO
PELO FIM DAS DEMISSÕES

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Volta Redonda e Região Sul Fluminense.

Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Volta Redonda
CEP.: 27253-280 - Telefax: (24) 2102-2800

Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalista responsável:
Beth Rezende (MTb 25965/RJ) e Thais Soares

A direção do sindicato convoca toda a população para participar do movimento DEMISSÃO ZERO. O movimento é
organizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos, a Cúria Diocesana, Movimento Ética na Política (MEP), o Sindicato dos
Engenheiros, representantes do legislativo e de outras entidades. Veja o calendário das ações:

HOJE, ÀS 17H:
GRANDE ATO NA

PASSAGEM SUPERIOR
SEGUNDA-FEIRA, DIA 22

10H: Concentração para passeata do
posto JK até a passagem superior.
17H: Audiência pública na Câmara

dos Vereadores

O trabalhador não vai
pagar   a conta pela crise!

Para fortalecer ainda mais a luta estarão presentes o
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Baixada
Santista, que representa a Cosipa, os representantes do
sindicato que representam as empresas Açominas e Usiminas,
o Sindicato dos Metalúrgicos de Angra dos Reis, Metalúrgicos
do Rio de Janeiro, associações de moradores, entidades,
representantes da igreja e do legislativo e o prefeito
Gothardo Netto.

Essa luta é de todos!

BOLETIM ANÔNIMO
COM A CARA DO CHAMA

Foi distribuído um boletim
anônimo com muitas semelhanças com
o Chama, da CSN, e com a mesma
posição da empresa, de que o sindicato
tem que flexibilizar. Um boletim
totalmente patronal, ou quem fez não
sabe o que é flexibilizar, que significa:

Ba ixar  a  bon i f i ca ção  deBa ixar  a  bon i f i ca ção  deBa ixar  a  bon i f i ca ção  deBa ixar  a  bon i f i ca ção  deBa ixar  a  bon i f i ca ção  de
fér ias  de  70% para 33,3%;fér ias  de  70% para 33,3%;fér ias  de  70% para 33,3%;fér ias  de  70% para 33,3%;fér ias  de  70% para 33,3%;

Hora  ex t ra  para  50%,Hora  ex t ra  para  50%,Hora  ex t ra  para  50%,Hora  ex t ra  para  50%,Hora  ex t ra  para  50%,
independente  da  quant idade;independente  da  quant idade;independente  da  quant idade;independente  da  quant idade;independente  da  quant idade;

Hora  no turna  de  40% paraHora  no turna  de  40% paraHora  no turna  de  40% paraHora  no turna  de  40% paraHora  no turna  de  40% para
20%20%20%20%20%  e; e; e; e; e;

Redução do va le  a l imentaçãoRedução do va le  a l imentaçãoRedução do va le  a l imentaçãoRedução do va le  a l imentaçãoRedução do va le  a l imentação
de R$ 100 para R$ 50de R$ 100 para R$ 50de R$ 100 para R$ 50de R$ 100 para R$ 50de R$ 100 para R$ 50.....

Além disso, a CSN ainda pediu pra
suspender  o  emprés t imo,  que  é
cláusula do acordo coletivo.

COSIPA, USIMINAS,
CST  E AÇOMINAS

Essas empresas reduziram a
produção e nem por isso demitiram seus
trabalhadores ou fizeram pressão para
o sindicato entregar direitos.

CADÊ A CRISE?
O Sindicato dos Metalúrgicos foi

informado que o Diretor Executivo da
CSN e alguns engenheiros estiveram
na Bulgária para comprar uma
siderúrgica. Isso é que é crise??

Demissão


