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CAMPANHA SALARIAL 2014 / CSN

Novamente,
metalúrgicos dizem não

a proposta da CSN

Ontem, em processo de
votação promovido pelo
Sindicato dos Metalúrgicos,
4.646 trabalhadores da CSN
disseram não a proposta da
empresa contra 1.406 votos
favoráveis, 7 brancos e 10
nulos.

Diante do resultado, o presidente
do sindicato, Renato Soares,
comentou: “Sabemos que a
empresa tem condições de fazer
uma oferta melhor, por isso

recomendamos que os
trabalhadores rejeitassem a
proposta. Agora, é aguardar que
a empresa reavalie sua posição
e faça uma proposta melhor”.

A direção do sindicato vai
aguardar a próxima reunião
para nova rodada de
negociação afinal, segundo as
palavras do presidente,
“impasse se resolve na mesa
de negociação. Quero manter
essa linha de trabalho”.

É importante ressaltar que os
trabalhadores não perdem
seus direitos já que, após a
modificação na lei trabalhista,
o acordo firmado no ano
anterior continue a valer,
mesmo vencida a data-base.
O presidente tranquiliza os
metalúrgicos, afirmando que
não adianta pressão por parte
da empresa, já que há a
garantia dos direitos já
conquistados.

Metalúrgicos da CSN participam em massa do processo de votação
da segunda proposta apresentada pela empresa. A votação foi
realizada durante o todo o dia, na Praça Juarez Antunes
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Paulinho da
Força Sindical

protocola projeto
que garante
aumento do

salário mínimo
até 2023

O deputado federal e presidente
nacional do Solidariedade, Paulo
Pereira da Silva, o Paulinho da
Força, apresentou na tarde desta
terça-feira (29/04) projeto de lei
que, se aprovado, estenderá a
política de aumento do salário
mínimo até 2023.

A política de aumentos anuais foi
negociada pelas centrais sindicais
com o Governo Federal no ano de
2006. Pelo acordo, todo ano o
salário mínimo é atualizado não só
pela reposição da inflação, como
recebe um aumento real,
equivalente ao crescimento do PIB
(Produto Interno Bruto) registrado
nos dois anos anteriores.

Embora o acordo tenha sido selado
no governo Lula, uma lei de 2011
estabeleceu sua garantia até 2015.
O problema é que, com a desculpa
de “orçamento apertado”, o
governo Dilma vem acenando com
a possibilidade de não manter a
política.

“É fundamental que tenhamos uma
lei que garanta o acordo para os
próximos anos”, afirmou Paulinho. “O
aumento do salário mínimo é uma
forma comprovada de distribuição de
renda e desenvolvimento econômico
que beneficia toda a sociedade e,
principalmente, os mais pobres. Essa
política também cria um clima
favorável para as negociações
salariais, fazendo com que muitas
categorias obtenham aumento de seus
pisos salariais”, completou.

Sindicato e APCBS preparam
ofensiva para combater mudanças
nos procedimentos da previdência

PARTICIPANTES DA CBS

O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense, juntamente
com a direção da APCBS,
informam aos aposentados,
pensionistas e os trabalhadores
da ativa, que participam da
CBS, que, conforme delibe-
ração em assembleia, realizada
recentemente, na sede do

Retiro, que, logo após o
período da Copa no Brasil,
serão realizadas várias ações
no sentido de combater as
mudanças realizadas recen-
temente pelo Conselho, que
estão trazendo desconforto,
constrangimento e prejuízo aos
seus participantes.

AVISO: DEPARTAMENTO JURÍDICO

O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense informa a
todos os usuários dos serviços
prestados pelo seu depar-
tamento jurídico que qualquer

queixa de mal atendimento por
parte de algum funcionário ou
insatisfação com os serviços
oferecidos nas ações traba-
lhistas ou previdenciárias, o
sindicalizado deverá procurar
o diretor do departamento,
José Eli, ou telefonar para o
número (24) 2102.2809.
O objetivo da diretoria é
melhorar a qualidade dos ser-
viços, através do aprimoramento
de seu atendimento.

Sindicato busca aprimorar seu
atendimento jurídico

URGENTE: sindicato convoca a
comparecer à sede do sindicato

O sindicato convoca, através
de seu departamento jurídico,
o metalúrgico HELIO LIMA
COUTO, CTPS nº 75934 série
083, a comparecer na sede do
sindicato, localizado na Rua
Gustavo Lira, 9 - Centro -
Volta Redonda.

ERRATA: o trabalhadorr
Marcio José de Souza
Pereira, matrícula CS 35.736
deve comparecer portando os
seguintes documentos: RG,
CPF, PIS, CTPS, comprovante
de residencia, para localizá-lo
e cumprir o prazo processual.


