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Centrais promovem dia
nacional de paralisação

O movimento sindical vem lutando para extinguir o PL 4330,
que terceiriza as relações de trabalho para reduzir os direitos
dos empregados.

É inadmissível que, após tantos avanços conquistados pela
classe trabalhadora nas áreas sociais e econômicas, um projeto
de lei busque tirar direitos fundamentais dos empregados.

 Na verdade, a regulamentação da prestação de serviço
terceirizado requer a abertura de negociação entre capital e
trabalho. As Centrais Sindicais querem debater questões
fundamentais como os direitos dos trabalhadores terceirizados
em relação aos empregados da empresa contratante e a
representação sindical, entre outros temas.

Trabalhador repudia projeto da terceirização

As Centrais Sindicais convocam
os trabalhadores para o dia
nacional de paralisação em 30 de
agosto, no caso de o governo
federal se recusar a sentar à mesa
para negociar a Pauta Trabalhista.

Documento unitário do
movimento sindical, a pauta
reúne propostas elaboradas
para atender às necessidades
dos trabalhadores e o desenvol-
vimento nacional.

Entre outras reivindicações,
exige a exclusão do Projeto de Lei
4.330, que trata da terceirização,
a redução da jornada de trabalho
para 40 horas semanais e a
extinção do Fator Previdenciário.

A decisão do movimento
sindical de realizar uma
paralisação nacional foi tomada
em decorrência da posição da
presidenta Dilma Rousseff que
não tem negociado as
reivindicações com os represen-
tantes dos trabalhadores.

Assim, questões fundamentais

como mudanças na política
econômica capazes de
promover o crescimento e a
valorização do trabalho não
receberam até agora atenção
da presidenta e seguem
paradas no Congresso Nacional.
Cobra-se mais agilidade nas
respostas às Centrais.

Para pressionar o governo e
os políticos, os trabalhadores

brasileiros devem se somar ao
movimento, cruzar os braços e
protestar nas ruas para exigir a
retomada das negociações.

O Dia Nacional de Luta,
realizado pelo movimento
sindical em 11 de julho, mostrou
que os trabalhadores e traba-
lhadoras de todo o País estão
mobilizados e unidos para garantir
direitos e avançar nas conquistas.

ATENÇÃO EX-TRABALHADORES DA TUBONAL
O Sindicato do Metalúrgicos Do Sul Fluminense convoca todos os ex-trabalhadores da

empresa TUBONAL, que tiveram seus créditos habilitados na ação de recuperação judicial, a
comparecerem na sede do Retiro, na próxima quarta-feira (7/8), às 18h, para uma reunião na

qual o Departamento Jurídico irá prestar informações sobre o andamento dos processos.
A sede do Retiro fica na Avenida Antônio de Almeida, 603, Volta Redonda.
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Para quem não sabe, este
processo iniciou em 2007 e é
consequência de um dos principais
compromissos assumidos pela
gestão do presidente Renato
Soares, que foi o restabele-cimento
do turno de 6 horas na CSN. O
turno de 6 horas foi fruto de uma
intensa luta travada por
metalúrgicos em todo o Brasil,
inclusive como uma das reivin-
dicações da greve de 1988, em
Volta Redonda. Depois de se tornar
um direito constitucional (aprovado
na Constituição Federal de 1988),
infelizmente, foi usurpado pela
direção anterior do sindicato,
através de acordos com a direção

Mais dez trabalhadores ganham
os valores do “Hora de Refeição”
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da empresa, durante 14 anos.
Enquanto o turno era de oito horas,
os trabalhadores tinham direito a
uma hora de intervalo e só tiravam
trinta minutos. Este processo é para
que esses trabalhadores recebam
os valores a que têm direito por
essa meia hora a mais trabalhada
diariamente por tantos anos.

Os processos estão sendo
concluídos aos poucos, pois estão
divididos nas três Varas do
Trabalho de Volta Redonda, mas
todos já estão em fase final.
Algumas varas dão andamento
mais rápido do que outras. São
mais de 400 processos, com 10
trabalhadores em cada uma.

Entre os contemplados, Ozório
Rodrigues Machado recebe o alvará das

mãos do presidente Renato Soares

Trabalhadores exigem derrubada
do Fator Previdenciário

Reivindicação antiga do movimento
sindical , a aposentadoria decente é
uma conquista universal das nações
mais desenvolvidas, mas não passa
de promessa no Brasil. Para melhorar
as condições dos aposentados, as
Centrais Sindicais e os movimentos
sociais não abrem mão da derrubada
do Fator Previdenciário, que reduz em
até 40% o valor dos proventos.

Criada há mais de 10 anos, no
governo FHC, a lei do Fator é
autoritária. Vem lesando milhões de
pessoas que se aposentaram e
também vai prejudicar àqueles que

estão para requerer o benefício. Foi
instituída para adiar os pedidos de
aposentadoria, sob o argumento de
que o trabalhador é o responsável
pelo déficit da Previdência, por se
aposentar muito cedo.

Por isso, as Centrais Sindicais
exigem da Câmara dos Deputados
que vote ainda neste ano o projeto
que acaba com esta grande
injustiça social, para ficar em
sintonia com o clamor popular. Além
disso, os trabalhadores reivindicam
a instituição de uma política que
valorize os ganhos dos aposentados.

Dentre os 10 trabalhadores cujos processos foram concluídos na semana passada, três não
foram localizados pelo sindicato. Seguem seus nomes e matrículas:

49600 – ELTON CORREA DA SILVA
49584 – LEONARDO CESAR LOUREIRO

49602 – ALEXANDRE SILVA DE SOUZA (desligado da CSN em janeiro de 2012)
Estes trabalhadores devem comparecer ao Sindicato com urgência, no 4º andar da sede na

Gustavo Lira, nº 9, Centro, Volta Redonda. Falar com a secretária do presidente.

CONVÊNIO
FARMÁCIA

Em setembro, vence o contrato
da CSN com  rede de farmácias
que atende seus trabalhadores.
Durante as negociações do
Acordo Coletivo, o sindicato
solicitou que a empresa
conveniasse mais redes, para
que o trabalhador tivesse mais
opções e a CSN concordou.
Esperamos agora que a empresa
honre seu compromisso, pois,
somente com a concorrência,
haverá realmente preço justo! O
sindicato está de olho!


