
FFFFFiliado a:iliado a:iliado a:iliado a:iliado a:

Volta Redonda, 16/6/2016 - Boletim 1343.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Que a economia brasileira vai mal, todo
mundo sabe, mas a pergunta é: De que forma
podemos nos preparar para enfrentar e vencer
o desafio de levar o país de volta aos rumos
do crescimento? A situação vem causando
muita preocupação à toda população, mas
principalmente aos que dependem do seu
próprio trabalho para garantir seu sustento.

Segundo o Dieese (Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos Socio-
econômicos), todos os produtos vêm subindo
de preço desde o primeiro mês do ano, com
destaque para feijão, tomate, óleo de soja,
açúcar, banana, carne e batata. Este ano,
os medicamentos já tiveram aumento de
12,5%, um índice de correção acima da
inflação acumulada nos últimos 12 meses,
que foi de 10,36%. A energia elétrica ficou
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CSN: Alto nível de
insatisfação entre
os metalúrgicosExpectativa dos trabalhadores é de um

reajuste justo no salário e nos benefícios
A CSN parece que está repetindo a
mesma estratégia do ano passado,
no período da campanha salarial.
Está mantendo o silêncio, conse-
quentemente, ganhando tempo,
diante de uma reposição obrigatória
mínima de 9,83% (INPC).

Temos conversado com os trabalha-
dores na porta da empresa, e vem
percebendo um alto nível de insa-
tisfação em relação à empresa. O
clima de revolta e desconfiança em
relação à empresa é muito grande,
um sentimento que só vem
crescendo entre os trabalhadores
ao longo dos anos.

É unânime entre os metalúrgicos que
não dá mais para aceitar de maneira
alguma que a CSN não ofereça nem
a reposição da inflação. A  maioria
dos trabalhadores, mesmo de outras
categorias, estão recebendo esse
percentual de reajuste em seus
acordos. Enquanto isso, a política de
recursos humanos da empresa
continua insistindo em não repor as
perdas e ainda querem retirar os
direitos conquistados através de uma
longa trajetória de lutas.

É bom lembrar que quando se fala em
CSN, fala-se em uma mão de obra
altamente qualificada, reconhecida por
sua alta capacidade técnica e profis-
sional, uma multinacional que não
perde em qualidade para nehuma
outra, sendo os seus produtos de alto
nível, os melhores do mundo.

Aí fica a pergunta: seus profissio-
nais não têm valor, cadê o seu
reconhecimento?

Silvio Campos - presidente

>PALAVRA DO PRESIDENTE<

15,99% mais cara. E isso sem falar no
aumento da gasolina, que reflete aumento
em tantos outros produtos, provocando uma
reação em cadeia, que passa pela assis-
tência à saúde, educação e tantos outros
serviços.

Diante desse triste quadro, é a hora da
correlação de força entre a classe traba-
lhadora e o patrão, é chegada a hora do
enfrentamento, a hora que o trabalhador
espera melhorar suas condições de trabalho
e de  vida, através de um reajuste, que
possibilite o sustento e o bem-estar de sua
família. E é neste momento que o sindicato
aposta na força da união de todos para que
o resultado seja favorável, através de um
acordo coletivo justo, contemplando a
verdadeira realidade do trabalhador.
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O sindicato convoca os traba-
lhadores do processo da “Hora de
Refeição” a comparecer à sede do
sindicato, na 2ª feira, dia 20 , às
10h, localizada na Rua Gustavo
Lira, 9 - Centro - Volta Redonda.

Nova listagem
para entrega
de alvarás

37183 - ANTÔNIO CARLOS NICOLAU
37190 - RAGE BORGES RIBEIRO
37222 - NEWTON LUIZ DA SILVA ALVES
37231- COSME JOSÉ DA COSTA
37234 - WILLIAN DINIZ SOARES
37247 - SEBASTIÃO MARIA DA SILVA
37249 - ARNALDO LUIZ DA SILVA
37252 - CARLOS DURVAL DE AZEVEDO
37353 - GESEILTON MACHADO VARGAS
37356 - HELITON PINHEIRO  BARBOSA

O Ministério do Trabalho calcula que
2 milhões de trabalhadores ainda
não sacaram o abono do PIS/Pasep/
2015. O dinheiro, equivale ao valor
de um salário mínimo, e estará
disponível até o dia 30 de junho
nas agências da Caixa (PIS) e Banco
do Brasil (Pasep). Os benefícios que
ainda não foram sacados somam
R$ 1,7 bilhão.

Têm direito ao abono pessoas
cadastradas há pelo menos cinco
anos; com remuneração mensal de
até dois salários mínimos durante
o ano-base de atribuição do
benefício; e que exerceram ativi-
dade remunerada durante pelo
menos 30 dias.

Dois milhões ainda
não sacaram o

PIS/Pasep

Esta semana, centrais sindicais
encaminharam carta aos ministros
Eliseu Padilha (Casa Civil) e Ronaldo
Nogueira (Trabalho), informando
que fecharam posição contra “qual-
quer” proposta de reforma da
Previdência.

No documento, as centrais fazem
uma série de propostas no sentido
de tornar a Previdência Social
superavitária e o sistema sustentável
sem que haja necessidade de mexer
em direitos trabalhistas.

As centrais apontam como propostas
o fim da desoneração da folha de
pagamento; a criação de um programa
de parcelamento de dívidas (Refis),
capaz de recuperar R$ 236 bilhões

Centrais fecham posição
contra a reforma da

Previdência e apresentam
propostas alternativas

de empresas devedoras; a revisão da
isenção para entidades filantrópicas;
e a instituição de uma nova alíquota
para o agronegócio, que colabora com
somente 2,5% de seu faturamento.

Na opinião do presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense, Silvio Campos: “A
nossa Previdência Social é um
sistema que atende trabalhadores,
aposentados, pessoas que contri-
buem para a geração de riqueza
desse país e, após anos de esforço
e sacrifício, merecem um descanso
digno. Discutir uma reforma só
pode partir do princípio de que
serão preservadas todas as con-
quistas até agora”.


