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CSN - CAMPANHA SALARIAL 2016

A classe trabalhadora está correndo
sério risco de perder seus direitos
conquistados ao longo de tantos anos
de lutas históricas no país. Vários desses
direitos estão ameaçados pelo projeto
de terceirização, que amplia a
desigualdade hoje já vivida por mais
de 12 milhões de trabalhadores
contratados de forma indireta.

Outras preocupações são com a
possibilidade de negociação direta
entre patrão e empregado e a
prevalência do “negociado sobre o
legislado”. Segundo os especialistas,
o que está se deliberando é pela
formalização do desequilíbrio entre o
capital e o trabalho e o enfra-
quecimento do tecido de proteção
social dos trabalhadores.  

A reforma da Previdência  também
tem pontos importantes que podem
mudar. A instituição da idade
mínima para a aposentadoria
deverá retardar a aposentadoria
de milhares de brasileiros. A idade
sugerida é de 70 anos para
mulheres e 75 anos para homens.

Não se pode perder de vista que
todo e qualquer direito aplicado
ao trabalhador deve ser no sentido
de melhorar a sua condição social
e não a de prejudicar.

O governo não pode atender aos
caprichos dos empresários. E a crise
financeira não pode servir de
pretexto para retirada de direitos
dos trabalhadores.

Forte abraço

Silvio Campos - presidente

Governo interino
coloca em risco

direitos dos
trabalhadores

>PALAVRA DO PRESIDENTE<

Muitos trabalhadores tem questionado o
sindicato dizendo que é melhor entrar
com o dissídio em busca de aumento de
salário, em vez de aceitar a enrolação da
empresa. O que ela ofereceu, os
trabalhadores já tem, qualquer tribunal
vai garantir mais do que ela oferece.

De acordo com o art. 114, § 2º, da
Constituição Federal, que teve sua
redação dada por meio da Emenda
Constitucional nº 45/2004, somente
havendo o COMUM ACORDO entre as
partes, poderá ser instaurado  o processo
de Dissídio Coletivo. Ou seja, se não

Até o momento, a CSN não chamou o
sindicato para uma nova rodada de
negociação. Diante disso, o sindicato
vai iniciar um processo de discussão
com a categoria para uma grande
mobilização, no sentido de retomar as
negociações.

A primeira reunião de negociação foi
marcada pela imediata recusa da
direção do sindicato a proposta
apresentada: primeiramente, a
empresa nega qualquer reposição
salarial; e propõe: a retirada do resíduo
de hora noturna; reduzir o adicional
noturno de 20%; excluir o plano
superior do Plano de assistência

Dissídio somente com
concordâncias entre as partes

Negociação
médica; reduzir o adicional de hora
extra para 50%; Reduzir o período do
pagamento da creche para apenas um
ano; reduzir para 33% a bonificação
de férias; aumentar a participação dos
trabalhadores para 20% no cartão
alimentação; Acabar com a venda da
cesta básica; acabar com o
empréstimo da CSN; acabar com o
adiantamento do 13º no mês de
janeiro; pagar a diferença do salário
substituição a partir do 20º dia,
limitando em 20% a diferença entre os
salários; acabar com as bolsas de
estudo, mantendo apenas aquelas já
existentes; e implantar imediatamente
um banco de horas de180 dias.

houver concordância entre o sindicato e
a empresa, na instauração do ação de
dissidio coletivo, tal medida judicial não
poderá ser utilizada.

 Art. 114 (...)

 § 2º - Recusando-se qualquer das partes à
negociação coletiva ou à arbitragem, é
facultado às mesmas, de comum acordo,
ajuizar dissídio coletivo de natureza
econômica, podendo a Justiça do Trabalho
decidir o conflito, respeitadas as disposições
mínimas legais de proteção ao trabalho, bem
como as convencionadas anteriormente.

A direção do sindicato sabe que além de
mobilizados para lutar pela manutenção
dos direitos conquistados, esta campanha
terá que ir mais longe ainda, no sentido

Todos mobilizados

Após os últimos acidentes fatais na Usina
Presidente Vargas e outros acontecimentos
que envolvem a falta de investimento e
manutenção de equipamentos, é preciso

de conseguir reajuste salarial, PLR mais
digna, reajustes nos benefícios, manu-
tenção do emprego e investimentos nos
equipamentos de trabalho.

ampliar a participação e envolvimento dos
trabalhadores no sentido de fiscalizar e
denunciar as más condições de trabalho
e falta de segurança nos equipamentos.

Melhores condições de trabalho
e mais segurança
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DESCONTO DE 30% PARA
SINDICALIZADOS NOS TRATAMENTOS

DE: CIRURGIA ORTOGNÁTICA,
CIRURGIA DE ATM, FRATURAS DA

FACE, CISTOS E TUMORES
MAXILARES, RECONSTRUÇÃO DE

FACE, DENTES INCLUSOS,
ENXERTOS ÓSSEOS

IMPLANTES

ENDEREÇO: RUA 40, SHOPPING33,
TORRE III, Nº 08 - SALA 1.405 - VILA
SANTA CECÍLIA - VOLTA REDONDA - RJ

TEL: (24)3343-3993

44412 - JOSÉ CARLOS MARTINS ESTEVÃO
44417 - MÁRCIO DE BARROS
44418 - PAULO COSTA
44419 - PAULO SERGIO R. DE OLIVEIRA
44423 - VALÉRIO NEVES MARIA
44424 - JATI FRANCISCO
44427 - JÚLIO CESAR DA SILVA ALVES
44434 - VANDERLEI DE SOUZA TEIXEIRA
44435 - ROGÉRIO DE PAULA
44428 - JOAQUIM AFONSO MACIEL

O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense convoca os
trabalhadores do processo do
“Hora de Refeição”a comparecer
a sua sede (Rua Gustavo Lira, 9 -
Centro), nesta 2ª FEIRA, DIA 6/
6, ÀS 10 HORAS     para receber
seus alvarás.

Sindicato
convoca

para entrega
de alvarás


