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Mesa Redonda na GRT
será na 5ª feira (17)

Está marcada para quinta-feira, dia
17/9, às 10h, a Mesa Redonda na
GRT/VR, entre a direção do sindicato
e a CSN para negociação do
Acordo Coletivo de Trabalho.

Esta é a última tentativa do sindicato
de negociar com a empresa sem
recorrer à greve. Ao todo, já somam
cinco meses na tentativa de negociar
e, até agora, não avançou.

Desde a assembleia em que os
metalúrgicos autorizaram o sindicato
a deflagrar a greve, a direção da
entidade vem conquistando apoio
de outros sindicatos, movimentos
sociais, centrais sindicais, sociedade
civil, igreja católica e evangélica e
outros. “É fundamental que a
população da nossa cidade
compreenda que a CSN vem
nos impondo a realização de
uma greve. Nós não podemos
ficar calados e imunes diante
da falta de respeito. A atitu-

de da empresa afeta toda a
cidade, já que não dando
reajuste prejudica o consumo,
além de que os trabalhadores
estão sofrendo com as perdas
inflacionárias”, enfatiza o presi-
dente, Silvio Campos.

As declarações de apoio a luta dos
metalúrgicos estão vindo de várias
entidades, em todo o Brasil. Vejam
algumas:

“Apoio a luta dos trabalhado-
res da CSN, que não tiveram
reajuste salarial neste ano e
enfrentam todo tipo de dificul-
dade com os preços altos. A
intransigência patronal humi-
lha os trabalhadores e de-
monstra descaso da Compa-
nhia. Defendemos a negocia-
ção e não o retrocesso”. Miguel
Torres, presidente Nacional da Força
Sindical.

“A CTB se solidariza com os
metalúrgicos e o sindicato no
seu pleno direito à greve
diante da postura de descaso
da empresa nas negociações
do Acordo Coletivo”. Adilson
Araújo e Ronaldo Leite, presidentes
Nacional e Regional. da CTB/RJ.

“Nós, metalúrgicos do Cata-
lão, apoiamos a greve na
CSN. O sindicato não pode
aceitar que não haja nenhum
percentual de correção nos
salários, afinal, a crise
enfrentada pelo empresário é
a mesma crise enfrentada pelo
trabalhador”. Carlos Albino, presid.
dos Metalúrgicos de Catalão/GO.

“Empresa que não negocia
estimula o confronto e fortalece
o movimento grevista. Todo
apoio aos metalúrgicos do Sul
Fluminense”. Vagner Freitas,
presidente da CUT

"A própria CSN empurra seus
trabalhadores para a greve e
está sendo culpada dessa
paralisação, na medida que
não negocia com o sindicato as
reivindicações dos metalúr-
gicos. A data base é maio. Sem
resposta, não resta outra
alternativa do que a greve
para fazer valer os direitos dos
trabalhadores". Francisco Dal Prá,
presid. Federação dos Metalúrgicos.

CSN - CAMPANHA SALARIAL 2015

Sindicato dá a última oportunidade à CSN
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A Comissão de Trabalho
da Câmara dos Deputados
aprovou, no dia 26/8,
proposta que isenta do
Imposto de Renda e de
contribuições sociais o
adicional de férias, o 13º
salário, a conversão de um
terço das férias e as
participações nos lucros
das empresas (PPR).

O texto original (PL 2.708/
07), do deputado Luiz
Carlos Busato (PTB-RS),
tramitou em conjunto com
outros 14 projetos, que
foram analisados pelo
relator, deputado Benjamin
Maranhão (SD-PB). Ele
apresentou parecer pela
aprovação, reunindo as

Comissão de Trabalho
isenta do IR adicional de

férias, 13º salário e
abono pecuniário

sugestões das propostas
em substitutivo.

Na opinião do presidente
do sindicato, Silvio Campos:
“A isenção vai proporcionar
ao trabalha-dor, no 13º
salário, um prêmio no final
do ano pelo seu esforço. E
a mesma coisa no que se
refere à questão das férias.
Então não é justo que seja
tributado. Assim, o governo
dá com uma mão e tira com
a outra”.

O projeto ainda será
analisado, em caráter conclu-
sivo, pelas comissões de
Finanças e Tributação (inclusive
quanto ao mérito); e de
Constituição e Justiça.

“Vamos nos preparar, seguindo as seguin-
tes orientações abaixo.

“Precisamos estar
preparados para

uma greve”

DISSÍDIO: Importante esclarecer que o
sindicato não ajuizou ação de dissídio
coletivo uma vez que trata-se de requisito
essencial as partes estarem de comum
acordo - CSN e sindicato. Sendo assim, é
importante esclarecer que a empresa não
concordou.

Segurar o máximo que puder do seu
pagamento;
Desligar o telefone, não responder
e-mails/whatsApp vindos da CSN;
Não usar acessos alternativos para
entrar na empresa;
Só acatar orientação do sindicato,
através dos boletins”.


