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Volta Redonda, 06/01/2016 Boletim 1283.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

 MALDADE DA CSN:
EVITAR DEMISSÕES NA CSN

Diretor da Comunicação:
Bartolomeu Citeli
Texto e Programação visual:
Assessoria de Comunicação
Fale conosco:

Jornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense
Volta Redonda: Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - CEP 27253-280 - Telefax: (24) 2102-2800
Subsede: Avenida Antônio de Almeida, 603 - Retiro - CEP 27276-670 - Tel: (24) 3346-6179
Barra Mansa: Rua Ary Fontenelle, 362 - Estamparia - CEP 27330-670 - Tel: (24) 3323-1584
Resende: Rua Dr. Tavares, 130, Centro - CEP 27511-200 - Telefax: (24) 3360-9895 / 3355-4457

Todos unidos contra as demissões

das perdas salariais dos
trabalhadores são compensadas
com recursos do governo federal,
através do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT).
 - O encontro foi muito produtivo.
O ministro demonstrou boa
vontade para ajudar os
metalúrgicos do Sul Fluminense.
Ele reconhece a crise no setor
metalúrgico, mas não quer que
haja demissão em massa na
Usina Presidente Vargas – afirmou
o presidente do sindicato

CSN radicaliza nos 11 pontos do pacote da maldade e
sindicato não aceita negociar direitos conquistados

Em reunião com a CSN nesta quarta-feira, dia 6,
o sindicato disse que todas as empresas da base
metalúrgica do Sul Fluminense houve alternativas
para evitar as demissões nesses últimos 14 meses
de crise como o Layoff,  PPE (Plano de Proteção
ao Emprego) e outros. A CSN, porém, não está
tendo essa postura de negociação: ela optou pela
radicalização. A empresa insiste em perda de

direitos, principalmente no turno de 6 horas e 70% de
abono de férias.
Silvio Campos, presidente do sindicato, e sua diretoria
foram taxativos e garantiram que “NÃO ABRE MÃO
DOS DIREITOS JÁ CONQUISTADO” pelos
trabalhadores. Diante disso, o sindicato conseguiu
marcar uma reunião na Gerência Regional do Trabalho
(GRT), nesta quinta-feira, dia 7, às 9horas.

Confira o pacote de maldades da CSN

>>> Retirada do turno de 6 horas

>>> Suspensão imediata do pagamento do adicional de 70% do abono de férias

>>>  Implantação de banco de horas de 180 para todos os empregados da CSN de Volta Redonda
e Porto Real.

>>>     Suspensão imediata do pagamento do adicional de Horas Extras e Hora Noturna, previstos em
percentual acima da legislação, permanecendo apenas o determinado na CL¨T.

>>> Suspensão temporária do pagamento do abono Residual de Hora Noturna

>>> Suspensão temporária do pagamento do abono pecuniário. Ou seja, todos empregados

deverão  programar suas férias em 30 dias ou dois períodos de 15 dias.

>>>     Aumentar em 25% a coparticipação do fator moderador nos planos de saúde e odontológico,
com o enquadramento de todos os empregados no plano básico.

>>> Retorno da participação do empregado no Cartão Alimentação para 10%

>>> Aumentar o valor da participação do empregado na alimentação para R$ 1,00 por refeição.

>>> Alterar o horário XY para de 6h às 14h  e 14h às 22h

>>> Retira do Kit Escola


