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Volta Redonda, 21/9/2015. Boletim nº 1253.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

O resultado da reunião de hoje,
dia 21, entre sindicato e a CSN,
foi, no mínimo, um desrespeito
com os metalúrgicos da empresa.
A CSN ofereceu 4% de reajuste
salarial, somente a partir de
setembro; 4% de aumento nos
valores do auxílio creche e cartão
alimentação; e uma carga extra
no valor de R$ 500, a ser
creditada em dezembro.
Após cinco meses de enrolação e
desculpas esfarrapadas, inclusive
na frente do representante do
Ministério do Trabalho e Emprego,
em Volta Redonda, a empresa vem
com essa proposta indecente, que
não chega nem próximo das
expectativas dos metalúrgicos.

CSN oferece migalha
aos metalúrgicos

CSN - CAMPANHA SALARIAL 2015

Conforme anunciado no boletim
anterior, a direção do sindicato vai
levar a apreciação dos metalúrgicos
da CSN, durante votação ama-
nhã, dia 22, de 6h às 18h, na
Praça Juarez Antunes.
“Só estamos levando essa proposta
à votação por questões jurídicas re-
lativas à greve. Uma proposta dessa
merece ser recusada em mesa. O
metalúrgico da CSN merece muito
mais”, afirma o presidente Silvio
Campos.
Apesar da choradeira da CSN
durante todos esses meses, é do
conhecimento da direção do
sindicato que a empresa, além de
não estar tendo o prejuízo que ela
insiste em afirmar, soube também

que sua carteira de encomenda
já está toda comprometida para
os próximos meses.
Portanto, os trabalhadores devem
dizer um grande NÃO na votação
de amanhã, deixando clara a sua
indignação.
A direção do sindicato não descar-
tou a possibilidade de realizar uma
paralização na empresa. E afirma
que, caso as negociações não
avancem, a greve vai acontecer de
fato!
“Até agora, fomos prudentes ao
extremo. Mas a paciência está no
fim. O resultado dessa votação
deverá refletir exatamente o
espírito de indignação de todos
nós”, concluí Silvio.
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O sindicato convoca os trabalha-
dores beneficiados (abaixo rela-
cionados)  a comparecer na sede
do sindicato (Rua Gustavo Lira, 9
- Centro - Volta Redonda), dia
23/9, 4ª feira, às 10h.

Sindicato
convoca para
entrega de

alvarás

44528 ROGÉRIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

44531 SANDRO GONÇALVES ALVES

44573 LUCIANO CAMPANATE FERREIRA

44574 FLAVIO CESAR DE ALMEIDA

44582 CARLOS ALBERETO SIMÕES FAGUNDES

44586 LUIS PAULO SILVA

44590 VALDECI NATIVIDADE

44591 ALESSANDRO THIBURTINO ALVES

44593 MARCELO VAGNER SOARES

44599 MAX GLEIK SAMPAIO

53900 FÁBIO CANDEIAS MENEGATTI

53901 FÁBIO DA SILVA CONCCEIÇÃO

53902 DAVID MOREIRA SALES

53903 MARINEIDE DE SOUSA SILVA

53904 JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA

53905 FELIPE DE LIMA OLIVEIRA

53906 MARINO DOS SANTOS GIL

53907 RODRIGO LUIZ RUELA

Os beneficiados que
pertencem às matrículas:
44531, 44574, 44586,
44590, 44591 e 44599,
deverão comparecer ao
departamento jurídico
trazendo a cópia do RG,
CPF, PIS, comprovante de
residência, Carteira de
Trabalho (página com
foto frente/verso).


