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VAMOS DIZER NÃO AO PL 4.330,
O PROJETO DA ESCRAVIDÃO
C
ompanheiros, o PL 4.330
da terceirização é um
projeto de lei que está
tramitando no Congresso
Nacional e foi apresentado
pelos representantes dos
patrões com apoio da grande
mídia, com a clara intenção de
rebaixar e retirar direitos
históricos dos trabalhadores.

Ele já foi aprovado na Câmara
dos Deputados e encaminhado
para o Senado. A CUT,
juntamente com outras centrais
iniciaram uma grande frente de
mobilização para exigir que
este projeto seja rejeitado pelo
Senado e vetado pela

presidente Dilma.

No dia 29 de maio a CUT
convocou uma paralisação
geral no Brasil contra o PL
4.330. As centrais e os
Sindicatos estão fazendo sua
parte, mas é preciso que
os trabalhadores
também façam parte
dessa luta.

Matozinhos e região para
participarem, no dia 29 de
maio, das manifestações de
repúdio ao PL 4330, o projeto
da terceirização, o projeto da
escravidão”, conclama Luiz
França.

“Os trabalhadores
precisam se envolver
nessa luta, pois são os
seus direitos que estão
sendo atacados.
Portanto, convoco a
todos os metalúrgicos de

SINDICATO LUTA CONTRA DEMISSÕES
NAS EMPRESAS DE MATOZINHOS

O

Sindicato está lutando
incansavelmente contra
as demissões nas empresas
metalúrgicas de Matozinhos e
região. A instituição tem
negociado diretamente com a
direção das fábricas
alternativas para preservar o
emprego dos trabalhadores.
Mesmo assim, conforme
dados apurados pelo
sindicato, identiﬁcamos várias
demissões em setores
importantes, principalmente

os de fabricação e prestação
de serviços.
O sindicato entende que esta
não é a melhor forma de agir
num momento de mercado
desaquecido. Uma empresa
metalúrgica quando demite
afeta toda cadeia de
consumo, resultando em mais
desemprego no comércio em
geral.
Como alternativa, o sindicato
acredita que a Lay-off é a

melhor opção para atravessar
esta crise, que atinge todo o
mundo.
A Lay-off signiﬁca a redução
temporária do período de
trabalho ou suspensão do
contrato de trabalho, por
iniciativa da entidade
patronal, durante um período
de tempo, na condição de tal
medida se mostrar
indispensável para a
viabilidade econômica da
empresa.
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DETERMINAÇÃO, LUTA E UNIÃO POR UMA PR QUE
VALORIZE OS COMPANHEIROS DA YAZAKI

G

raças ao empenho do
sindicato, juntamente
com a união e a participação
dos metalúrgicos da Yazaki,
conseguimos uma boa
negociação de PR em 2014.
A soma dos valores
conquistados para os
trabalhadores da ativa e
demitidos ultrapassou os R$

1,8 milhões.
Este ano será necessário
maior empenho de todos os
metalúrgicos para que, juntos
com o sindicato, seja possível
conquistar um bom acordo de
PR.
Pelo difícil momento

econômico vivido em
Matozinhos, no país e no
mundo, a direção do sindicato
acredita que a divisão dos
resultados da Yazaki com os
trabalhadores será
determinante para aquecer o
comércio da região,
preservando empregos e
renda da população em geral.

SINDICATO ENTRA NA JUSTIÇA PARA GARANTIR
DIREITOS DOS METALÚRGICOS DA COSIMATE

O

Sindmeta, com o
objetivo de garantir os
direitos dos metalúrgicos de
Matozinhos, entrou com
processo na Justiça do
Trabalho contra a empresa
Cosimate (Companhia
Siderúrgica de Matozinhos),
por ela não conceder aos
trabalhadores o intervalo de

15 minutos, garantidos por lei,
para cada seis horas de
trabalho.
A luta do sindicato contra
essa prática da Cosimate já
dura cinco anos. O processo
prevê o ressarcimento desse
tempo, através de
indenização aos
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trabalhadores.
O objetivo do sindicato é que,
após a decisão judicial, seja
garantido o cumprimento da
lei, uma vez que a existência
desse intervalo visa contribuir
com a saúde dos
trabalhadores.

COMPANHEIROS DA BR METALS,
VAMOS A LUTA PARA CONQUISTAR
O PAGAMENTO DA PRV DE 2015!!!

E

m breve a diretoria
do sindicato dará
início as negociações do
acordo de PRV que trata
das condições do
adiantamento e
pagamento da PRV de
2015 da empresa BR
METALS FUNDIÇOES
LTDA.
Será fundamental o
apoio, a união e a
participação de todos os
trabalhadores na luta
pela garantia dos seus
direitos. Neste sentido, o

sindicato convoca todos
os trabalhadores para
participarem das
assembleias que vão
decidir os valores
negociados.
A empresa tem hoje
plenas condições de
pagar uma PRV
descente para os
trabalhadores porque
sua produção vem
crescendo dia a dia.
Chegou nossa vez,
vamos juntos conquistar
nosso direto.

