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CSN - CAMPANHA SALARIAL 2015

Metalúrgicos
querem greve

Mais de 70% dos metalúrgicos da
CSN disseram sim nas urnas

Em função do descaso da empresa
e do extenso e cansativo processo
de negociação do Acordo Coletivo
de Trabalho da CSN, o Sindicato
dos Metalúrgicos do Sul Fluminense
propôs greve aos funcionários da
empresa.

Em assembleia realizada nesta
quinta-feira (20/8), os metalúrgicos
da CSN autorizaram o sindicato a
iniciar o processo de deflagração de
greve na siderúrgica. Em uma
votação que ocorreu das 6 às 18h30
e teve a participação de 4.269
trabalhadores, houve 3.070 votos a
favor da greve, 1.173 contra, 16

nulos e 10 em branco. Agora, a
empresa será comunicada oficial-
mente da decisão e o sindicato
negociará com a siderúrgica quais
áreas essenciais não serão desativadas
durante a greve.

Segundo o presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos do Sul Fluminense,
Silvio Campos, a CSN deixou apenas
esta opção já que não houve nova
proposta até agora, após quatro
meses depois da apresentação da
pauta de reivindicações.

“Depois de meses na expectativa e
de inúmeras tentativas de negocia-

ção, este resultado deixou claro que
os trabalhadores estão indignados
com a CSN. Queremos, pelo
menos, a reposição da inflação.
Agora, a mobilização é para
darmos início a greve”, afirmou
Silvio Campos.

O presidente frisou ainda que
compreende que o país está passando
por crise, mas que isso não justifica a
postura da CSN em relação ao
acordo coletivo. “Parece que a direção
da CSN está querendo que os
trabalhadores desistam do Acordo
Coletivo. Se for isso, nós  não
vamos deixar que aconteça”.

Carlos Santana fala da importância da mobilização e união dos
trabalhadores com o sindicato para um bom Acordo Coletivo

Silvio Campos afirma: “Zero de
aumento nós não vamos aceitar”
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47041- ANDERSON DE SOUZA
47042 - ANDRE BRITO
47046 - ANDRÉ LUIZ RODRIGUES
47048 - ALESSANDRO GUILHERME DA COSTA
47051 - DANILO GOMES PEREIRA
47055 - EDUARDO DE ANDRADE GUERRA
47066 - CARLOS EDUARDO DA SILVA
47072 - ESZENRRAL CORREA DUARTE
47073 - FABRICIO DO NASCIMENTO DURVAL
47075 - FABRICIO JOSE CAMPOS DO NASCIMENTO

O sindicato convoca os trabalhadores abaixo
relacionados 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)

Metalúrgicos
devem atualizar

documentos

Câmara dos Deputados
aprovou, nesta terça-feira
(18), o PL 4.566/08,
que reajusta o Fundo de
Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) com
índices maiores que os
atuais - a correção atual
é a taxa referencial mais
3% ao ano. O projeto vai
ao exame do Senado
Federal.

Segundo o texto, os
depósitos feitos a partir de
1º de janeiro de 2016

serão reajustados, a partir
de 2019, pelo mesmo
índice da poupança (TR
mais 6% ao ano). De
2016 a 2018, haverá
uma transição.

Em 2016, deverá ser
usado parte do lucro do
FGTS para remunerar
as contas individuais
dos trabalhadores  em
montante equivalente a
4% ao ano. Em 2017, o rea-
juste deverá ser de 4,75%; e,
em 2018, de 5,5%.

Câmara dos
Deputados aprova

novo índice de
correção do FGTS

O Assédio Sexual no Local de
Trabalho consiste em mani-
festações, de cunho sensual ou
sexual, sem que a vítima as
deseje. Ou seja: é “forçar a
barra” para conseguir favores
sexuais. Essa atitude pode ser
clara ou sutil; pode ser falada
ou apenas insinuada; pode ser
escrita ou explicitada em gestos;
pode vir em forma de coação,
quando alguém promete
promoção para a mulher, desde
que ela ceda; ou, ainda, em
forma de chantagem, quando
há uma ameaça como arma.
O assédio sexual é o ato de
“constranger alguém com o
objetivo de obter vantagem ou
favorecimento sexual, prevale-

cendo-se da sua condição de
superior hierárquico ou
ascendência inerentes ao
exercício de emprego, cargo ou
função”. O Assédio Sexual
é crime porque consiste
no abuso de poder.

Confira algumas das atitudes a
tomar: dizer não ao assediador,
com a maior clareza, contar aos
colegas de trabalho o que está
se passando e reunir todas as
provas possíveis, Contar para a
chefia hierarquicamente
superior ao assediador, se
houver, Denunciar ao Sindicato
da categoria e, em casos
extremos, procurar uma
esquadra mais perto e a
apresentar queixa..

O que é Assédio Sexual
no local de trabalho


