
BASTA! JÁ CHEGA!
QUEREMOS AUMENTO JÁ

OU VAMOS PARAR A USINA!
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‘Basta de desrespeito,
vamos parar a usina!’

CSN – CAMPANHA SALARIAL 2016

Mais nomes
para entrega

de alvará

33782 - MARCO ANTONIO DA S. SANTOS
33794 - HAROLDO DOS SANTOS PAULINO
33799 - DAMASIO ALVES CANDIDO NETO
33800 - FRANCISCO CARLOS DE A. NEVES
33801 - GERALDO MAGELA PEREIRA
33810 - RUBEM CORREA DA FONSECA
33849 - ANTONIO DE SOUZA B.FILHO
33853 - IRACI FERREIRA

HORA DE REFEIÇÃO

“O caldo entornou” e a paciência acabou

O sindicato já vinha alertando à
CSN sobre o limite da paciência
que os trabalhadores confiam à
entidade para negociar pacifica-
mente o acordo coletivo. Afinal,
cada um sabe aonde o calo aperta!

A pauta foi entregue em abril e,
até agora, a empresa só fez uma
reunião com o sindicato. E, mesmo
assim, oferecendo aumento zero e
ainda ameaça retirar direitos dos
trabalhadores.

Recentemente, a CSN foi premia-
da como a melhor empresa do
setor de siderurgia, no Especial
Maiores e Melhores, da Revista
Exame (divulgação feita através do
seu facebook, no dia 30/6). Segun-
do a notícia, “o prêmio foi atribuído
à companhia pela forma como a
empresa enfrentou o cenário
adverso no mercado brasileiro em
2016, aumentando sua rentabi-
lidade em 20%”. Só no quarto

trimestre do ano passado, a sua
produção foi de 7,2 milhões de
toneladas de aço.

Infelizmente, o que ela parece
esquecer é de valorizar aqueles que
realmente são responsáveis por
todo este sucesso: os trabalha-
dores. Apesar de anunciar que o
seu lucro saltou 30 vezes no quarto
trimestre de 2015 para R$ 2
bilhões, pagou somente 0,87% do
salário de PLR aos seus funcio-
nários. E só este ano a empresa
já aumentou 30% o preço do
aço. E o metalúrgico rei-vindica
só 9,82% de reajuste.

A diretoria do sindicato mobiliza
a categoria para acompanhar e
apoiar os próximos passos que
deverão ser dados para que a
empresa apresente uma proposta
viável a ser levada a apreciação
dos trabalhadores. Chega de
embromação!

O sindicato convoca os traba-
lhadores do processo da “Hora de
Refeição” a comparecer à sede do
sindicato para receber seus
alvarás. A entrega será nesta 6ª
feira, dia 8, às 10h. O sindicato
fica na Rua Gustavo Lira, 9 -
Centro - Volta Redonda.
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O Metalúrgico - Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense

Prazo para o
saque do abono
salarial de 2015

é prorrogado
Quem ainda não sacou o dinheiro do PIS
terá mais uma chance para retirar o
benefício. O valor deveria ter sido retirado
até o último dia 30/6, mas o Governo Federal
decidiu prorrogar o prazo porque 1,2 milhão
de pessoas ainda não sacaram o benefício
em todo o País. A nova data para receber o
benefício, no valor de um salário-mínimo (R$
880,00) será de 28 de julho até 31 de agosto.

A medida vale para o calendário 2015. Sobraram
nos cofres da Caixa Econômica Federal R$ 880
milhões que aguardam seus donos.

Tem direito ao abono salarial quem exerceu
atividade remunerada durante pelo menos
30 dias em 2014 e recebeu até dois salários-
mínimos por mês nesse período.

Para retirar o benefício, basta ir à lotérica ou
um terminal de autoatendimento, caso
tenha o Cartão do Cidadão e senha. Outra
opção é procurar uma agência da Caixa.
Informações pelo telefone 0800-726 02 07.

Para ter direito ao abono salarial de 2015, o
trabalhador precisa:

- estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo
menos cinco anos;

- ter recebido remuneração mensal média
de até 2 salários mínimos em 2014;

- ter exercido trabalho remunerado por pelo
menos 30 dias em 2014;

- ter os dados atualizados pelo empregador
na Relação Anual de Informações Sociais

Como sacar o PIS/Pasep

- Antes de sacar o PIS, o trabalhador deverá
verificar se o benefício não foi depositado
diretamente na conta. Caso contrário, deve
comparecer com o Cartão do Cidadão e
senha cadastrada nos terminais de
autoatendimento da Caixa ou em uma Casa
Lotérica. Se não tiver o Cartão do Cidadão, o
beneficiado pode receber o abono em
qualquer agência da Caixa mediante
apresentação de um documento de
identificação.


