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CSN - CAMPANHA SALARIAL 2015

Sindicato pode
convocar greve
A qualquer momento, o sindicato
pode convocar os trabalhadores
para greve

O sindicato reuniu, na quinta feira
(6/8), em torno de quatro mil
metalúrgicos da CSN em assembleia,
na Passagem Superior.
Na assembleia, o sindicato se
comprometeu em estabelecer uma
data limite para que a empresa se
disponha a negociar, de fato, o acordo
coletivo. Caso isso não ocorra, o
sindicato convocará uma assembleia
oficial para declarar estado de greve.
“A assembleia de hoje não foi oficial.
Então, vamos dar um prazo à CSN.
Se eles não apresentarem uma contra
proposta, faremos uma assembleia
para propor o estado de greve”,
afirmou Silvio Campos, presidente.
Silvio garantiu que não assinará
acordo coletivo sem um reajuste.
“Zero de aumento? Isso eu não
assino de jeito nenhum. A crise é
para todo mundo, não é o
trabalhador que vai pagar essa conta
sozinho”. Ele citou ainda o fato da
Usiminas (Ipatinga) e Cosipa
(Baixada Santista) terem apresen-

tado uma proposta nesta semana:
aumento de 6,3% mais um abono
salarial de R$ 1.200. O sindicato de
Ipatinga recusou em mesa de negociação e 77% dos metalúrgicos da
Baixada Santista também disseram não.
“A Usiminas e Cosipa estão
passando por dificuldades piores do
que as da CSN, com dois alto fornos
e uma aciaria parados, e ainda
conseguem oferecer uma proposta.
Por que a CSN não? Isso mostra o
descaso total da empresa com seu
principal patrimônio, o trabalhador”, ressaltou o presidente.
Vários metalúrgicos na assembleia
elogiaram a atitude sensata da
direção do sindicato, no momento
em que a empresa só está pensando
no seu lucro. “Para nós, o sindicato
tem sido bastante coerente neste
momento de crise, com a sua política
de preservar nossos empregos e, ao
mesmo tempo, garantir nossos
direitos na campanha salarial”,
comenta o trabalhador.

PALAVRA DO PRESIDENTE

“

N ós sindicalistas, vivemos um
momento muito delicado no país.
A crise econômica vem afetando a
qualidade de vida do trabalhador
de forma feroz. Estamos sentindo
isso na conta de luz, de água, no
supermercado, enfim, afetando a
qualidade de vida de nossa família.
Desde dezembro/2014, nós estamos
discutindo com as empresas da nossa
base alternativas para o enfrentamento
da crise e o desemprego, que já vinha
sendo previsto.
Mesmo cientes de que ainda temos
muito a superar, podemos afirmar
que nossas atitudes, desde o início
da crise, trouxe um saldo positivo nas
nossas negociações, já que priorizamos a manutenção dos empregos. Bem antes do Programa de
Proteção ao Emprego, do governo
federal, conseguimos bons acordos,
mantendo os postos de trabalho.
Essa é a nossa política de negociação. Uma política franca e de
enfrentamento da crise. Infelizmente,
a CSN, uma das maiores empregadoras da região, é a que cria mais
dificuldade para o acordo coletivo.
É a empresa que, desde a sua
privatização, desvaloriza os salários.
Mesmo assim, nos sentimos motivados, sempre contando com a
confiança e a força da união dos
companheiros, seguimos na luta em
defesa dos nossos direitos e por
mais conquistas”.
Silvio Campos - presidente

Sindicato apoia seminário Trabalhadores devem
sobre álcool e drogas comparecer ao sindicato

O sindicato convoca os trabalhadores do processo da “hora
de refeição” a comparecer a sua sede, localizada na Rua
Gustavo Lira, 9 - Centro, de segunda a sexta-feira, de 8h às
12h e de 13h às 17h, trazendo os seguintes documentos,
cópia e original: RG, CPF, PIS e CTPS (foto/ verso)

No próximo dia 21 de
agosto, sexta feira, vai
acontecer o II Seminário
Regional ABEAD Álcool e
Drogas, Auditório do
Escritório Central/CSN, em
Volta Redonda.
O evento pretende reunir
profissionais da área e
pessoas que tenham
interesse de aprofundar
seus conhecimentos sobre
políticas públicas para
drogas e álcool.
A realização é da ABEAD

(Associação Brasileira de
Estudos do Álcool e outras
Drogas), Prefeitura de Volta
Redonda, Coordenadoria
Municipal de Prevenção às
Drogas e o IDEAIS (Instituto
de Desenvolvimento, Estudos, Ações e Implementações Sociais). E conta com
o apoio da Câmara
Municipal, Unifoa, CSN,
COMUDA/VR (Conselho
Municipal de Políticas
Públicas para Drogas e
Álcool) e Sindicato dos
Metalúrgicos.

32465 - JOAO BATISTA RAPOSO
33606 - CARLOS CESAR DA SILVA
39611 - CÉLIO ANTÔNIO DOS SANTOS
39612 - ROBSON FRANCISCO
39614 - JOSE ANTONIO BATISTA
39620 - ALIRIO SOARES DE CAMPOS
39644 - ATAÉRCIO ALVES DE SOUZA FILHO
41312 - JOSE DE OLIVEIRA NOGUEIRA
41321 - GONCALINO MOREIRA DOS S. JUNIOR
41324 - FLAVIO MUNIZ FERREIRA SANTOS
41325 - ADMIR DE ALMEIDA
41326 - GERALDO FRANCISCO BATISTA
41327 - WAGNER GIL DA SILVA AGUIAR

41332 - MAURICIO DIAS GREGORIO
41334 - LAERCIO DA SILVA
46853 - CLAUDEJORGE MARINO F. TAVARES
46885 - VITOR HUGO MAIA NETO
46856 - ALESSANDRO MANOEL DO CARMO
46857 - MARCOS ROBERTO O. DE SOUZA
46858 - WILLIAN PEREIRA VIANA
46867 - AROLDO JOSÉ FRANCISCO
46872 - ANTÔNIO MARCOS FERREIRA
46873 - ABEL REIS DE MELO
46794 - ADOLFO MAGNO DE ARAÚJO MOURA
46879 - KLINGER DE LIMA ALEXANDRE

Greve do judiciário
atrasa alvarás

O departamento jurídico informa que, em virtude
da greve do judiciário, está comprometida a
emissão de alvarás, assim como o andamento
de todos os processos que tramitam na justiça.
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