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CAMPCAMPCAMPCAMPCAMPANHA SALARIAL 2015ANHA SALARIAL 2015ANHA SALARIAL 2015ANHA SALARIAL 2015ANHA SALARIAL 2015

Em defesa do emprego
e dos direitos dos

metalúrgicos

Na  semana passada, demos o
pontapé inicial para a campanha
salarial 2015 da CSN. Esta campanha
se dará num momento de plena
mobilização dos trabalhadores contra
as MPs 664 e 665, nocivas ao
trabalhador. E ainda o veto ao reajuste
da tabela do Imposto de Renda.

Os patrões estão na ofensiva pela
aprovação destas MPs, mas não terão
êxito em suas intensões de rebaixar
nossos direitos. Vamos às ruas, ao
Congresso Nacional e onde for preciso
para barrar este retrocesso.

Um exemplo de mobilização dos
trabalhadores e de sua força foi a
conquista na mudança do reajuste da
Tabela do IR que, depois de várias
reuniões entre as centrais sindicais,

governo e o congresso, conseguimos a
alteração da proposta inicial e o reajuste
de 6,5% ficou mantido para quem
ganha menos. E assim será com as MPs.
Vamos derrotar com luta e unidade esta
ameaça aos nossos direitos.

Assim, com este espírito de união e força
que vamos para a nossa campanha
salarial. Sabemos que a economia não
anda as mil maravilhas, mas isso não
quer dizer que quem vai pagar a fatura
somos nós. Vamos unidos e com muita
luta em busca de mais conquistas.

Nesta segunda-feira, dia 16/3, vamos
realizar a nossa assembleia de
aprovação de pauta, às 18h, na sede
do sindicato, no Retiro (Avenida Antônio
de Almeida, 603). Não perca!

Silvio Campos - presidente

Novos
beneficiados
do processo
da “Hora de

Refeição”
Os trabalhadores abaixo
relacionados deverão comparecer
na sede do sindicato, localizado
na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro
- Volta Redonda, no dia 16/03,
segunda-feira,  às 10h, para
receber seus alvarás.

53344 - CLAUDEMIR DIONISIO RODRIGUES
53345 - RAFAEL  ANTUNES DOS S. NOGUEIRA
53346 - DEIVISON ROZESTOLATO DE SOUZA
53347 - CARLOS ANDRÉ SOARES SILVA
53348 - LUIS ANTONIO CORREA PEREIRA
53349 - ORLANDO BAERE RANGEL
53350 - ADRIANO BENEDITO DA SILVA
53377 - RODRIGO DA SILVA SOARES
53381 - ALEXANDRE MAGALHAES PEDROSA
53382 - GILBERTO JOSE DE OLIVEIRA REIS
53987 - THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA
54011 - VANDERSON VIANA DA SILVA
54012 - FÁBIO LÚCIO DE ALMEIDA
54015 - MAYCON JEFFERSON DA SILVA
54022 - RAFAEL SANTOS SILVA
54023 - SANDRO RICARDO FRANCO DOS SANTOS
54102 - JOSELTON ANTONIO RODRIGUES
54103 - MICHEL JEFFERSON DA SILVA
54106 - LEONARDO BENJAMIN FERREIRA
54107 - LEANDRO MAIA FARIA
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Vitória dos trabalhadores

O governo publicou na
quarta-feira (11) a Medida
Provisória que prevê um
reajuste escalonado da
tabela do Imposto de
Renda.

Com o novo modelo, que
tem correções diferentes
para cada faixa de renda,
vão ficar isentos os
contribuintes que ganham
até R$ 1.903,98 – o
equivalente a 11,49
milhões de pessoas. 

O reajuste de 6,5% na
tabela valerá apenas para
as duas primeiras faixas de
renda (limite de isenção e
a segunda faixa). Na
terceira faixa de renda, o
reajuste proposto será de
5,5%. Na quarta e na

Após pressão, governo volta atrás em sua proposta sobre a
correção da tabela do IR em 4,5% e publica MP que preve

um reajuste favorável a classe trabalhadora.

CSN descumpre cláusulas
do Acordo Coletivo

CSN tenta
estratégia para

retirar insalubridade
da GIL

Esta clásula do Acordo
Coletivo garante a todo
empregado que esteja há
mais de dezoito (18)
meses em turno de
revezamento e que for
transferido do regime de

Depois do realinhamento
feito na GIL, a empresa
tenta implantar protetores
auriculares para os traba-
lhadores para deixar de
pagar insalubridade, numa
tentativa de baixar seu custo.

A empresa esquece que os
trabalhadores precisam
ouvir as máquinas para o
bom desempenho de sua
função e a segurança dos
outros trabalhadores.

O sindicato lembra a
empresa que, em recente
decisão do TST, o uso de
protetor auricular não retira
o direito ao pagamento de
insalubridade e a aposen-
tadoria especial.

CSN oferece
comida

cada vez pior
Não se sabe o que está acon-
tecendo com a qualidade da
comida da CSN que, de tempo
em tempo, só piora.

Nos últimos 6 meses, foram
retirados vários pratos alter-
nativos e não houve nehuma
melhora no prato principal.
Isso já prejudica o horário
do administrativo. Sobre o
atendimento aos finais de
semana e do pessoal do
turno, a situação se agrava
mais ainda, como, por
exemplo, o refeitório da Aços
Longos que tem tido recla-
mações constantes. Cadê a
atuação dos padrinhos dos
refeitórios que são respon-
sáveis pelo controle de
qualidade?

O sindicato tem recebido várias denúncias
dos trabalhadores da CSN sobre o

descumprimento da Cláusula que trata do
resíduo de hora noturna

quinta faixas de renda –
para quem recebe salários
maiores – a tabela do IR
será reajustada, respec-
tivamente, em 5% e 4,5%,
pelo novo modelo.

A MP entra em vigor em
abril e vale para o ano-
calendário de 2015, ou
seja, irá afetar o Imposto
de Renda declarado pelos
contribuintes em 2016.

turno para o horário
diurno, por interesse da
CSN, receberá o paga-
mento da média de horas
noturnas, em código
específico), a título de
resíduo de horas noturnas
(conforme critérios esta-
belecidos no acordo).
A direção do Sindicato

dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense alerta a
empresa que caso
persistam esse tipo de
desrespeito à norma cole-
tiva, serão tomadas as
medidas judiciais cabíveis
a fim de resguadar os
direitos e interesses dos
trabalhadores.

CLÁUSULA SEGUNDA -
RESÍDUO DE HORA
NOTURNA


