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Volta Redonda, 6/8/2015. Boletim nº 1238.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

CSN não apresenta proposta e sindicato deixa mesa

CSN - ACORDO COLETIVO

 NÃO!

Como estão as negociações com siderúrgicas pelo país:
A empresa ofereceu 6,3% de aumento, mais um abono
de R$ 1.200. Sindicato de Ipatinga recusou em mesa. E
os trabalhadores da Baixada Santista disseram NÃO.

VEJA O QUANTO A EMPRESA TEM LUCRADO:
>>>CSN obteve um lucro de R$ 392 milhões
no Primeiro Trimestre de 2015.
>>>CSN obteve um lucro de R$ 67 milhões
no Último Trimestre de 2014.

0%
Na reunião de ontem (5/8), a
empresa falou sobre a conjuntura
econômica do setor siderúrgico e
o sindicato mostrou as dificuldades
que os empregados estão passando
com a falta de negociação e com
defasagem salarial. Depois desta
conversa, a CSN não apresentou
nenhuma proposta. Indignado, o
presidente do sindicato, Silvio
Campos, se recusou a permanecer
na reunião.

O sindicato também mostrou à
CSN as negociações de outras
siderúrgicas no país. A Usiminas e
a Cosipa, por exemplo, ofereceram
um percentual de 6,3% mais um
abono salarial de R$ 1.200. O
sindicato de Ipatinga (Usiminas)
recusou a proposta e 77% dos
metalúrgicos da baixada santista
(Cosipa) também disseram não.

“A situação econômica da
Usiminas é bem pior do que a da
CSN. Mesmo assim, eles apre-
sentaram uma proposta de valor.
Isso mostra o descaso da CSN
com os trabalhadores”, desabafa
Silvio Campos.
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Você, metalúrgico

sindicalizado,

pode procurar

Jorge na Ótica.

Bom preço, com

qualidade!

Jurídico
convoca

metalúrgicos
para atualizar
documentos

Acesse o nosso site: www.sindmetalsf.org.br

O sindicato convoca os trabalhadores,
abaixo relacionados,  a comparecer a
sua sede (Rua Gustavo Lira, 9 - Centro),
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35841 - LUIZ CARLOS LACERDA
35860 - EDMAR DA SILVA LOPES
35879 - LUIZ CARLOS CARVALHO COSTA
35880 - LUIZ JOSÉ DO NASCIMENTO
35890 -  MARCOS SANTOS GOMES
35920 - CYL FARNEY ROCHA
50087 - LEONARDO CABRAL DA SILVA
50090 - EWERTON BARRETO FONTES
50093 - CRISTIANO MARINS DA SILVA
50095 - ANTONIO CARLOS ALMEIDA FRANCO
50136 - ANA PAULA BITTENCOURT COUTO
50137 - ANDREI SILVA DE SOUZA

Sindicato
incentiva ajuda
ao trabalhador
que sofre de
dependência
química
Nesta sexta, dia 7, diretores do sindicato e
representantes de empresas da base do Sul
Fluminense estarão conhecendo o trabalho
realizado no projeto ‘Desafio Jovem’, dirigido ao
tratamento da depedência química. O objetivo  é
ajudar trabalhadores ou seus filhos que sofrem com
esse transtorno a buscar a cura para este tipo de
transtorno.

A ideia do incentivo é do presidente do sindicato,
Silvio Campos: “O local é conhecido por um
trabalho de restauração e reintegração no convívio
em sociedade. Estamos preocupados com o
grande crescimento de pessoas envolvidas com
drogas em nossa região - sendo que muitos desses
usuários são metalúrgicos ou seus filhos. Por isso,
solicitei às empresas de nossa base uma
aproximação à clínica de dependentes químicos”.

Sindicato
incentiva ajuda
ao trabalhador
que sofre de
dependência
química


