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Volta Redonda, 15/7/2016 - Boletim 1352.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

CSN – CAMPANHA SALARIAL 2016

A CSN parace que lê a mesma
cartilha da CNI (Confederação
Nacional da Indústria), que de-
fende o aumento da jornada de
trabalho para 80h semanais.

Na segunda rodada de negocia-
ção, após a paralisação onde os
trabalhadores demonstraram
unidade e disposição para lutar
ao lado do sindicato, a CSN vol-
tou a mesa e, como não poderia
ser diferente, apresentou uma
pauta de retrocesso, supri-
mindo direitos e precarizando
o trabalho.

“Vamos derrotar mais esta
afronta da empresa, rejeitan-
do qualquer retirada de direi-
tos. Não vamos retroceder,
voltando à década de 20”!,
afirma Silvio Campos, presi-
dente do sindicato.

CSN insiste em
retirar direitos

“NÃO ACEITAMOS PERDER DIREITOS”!

Só 5% NÃO!
Durante a reunião, o único ponto
que foi diferente foi os 5% de
reajuste proposto, para ser pago
somente a partir de janeiro do
ano que vem.

>Suspensão do residual de
hora noturna;
>Diminuir o percentual do
adicional noturno;
>Diminuir o adicional da Hora
Extra para 50% e 100% so-
mente domingos e feriados;
>Estabilidade Gestação: Fim da
estabilidade adicional;
>Pagar creche somente até um
ano de idade;
>Acabar com o empréstimo
especial;
>Diminuir 36,67% do abono
de férias (mais que a metade);
>Acabar com a cesta básica;

>Cartão Alimentação: Aumentar
para 20% a co-participação.

>Acabar com o adiantamento
do 13º em janeiro;

>Limitar a 20% o pagamento
da diferença salarial no caso de
substituição superior a 20 dias;

>Acabar com a bolsa de estu-
do, mantendo somente as que
já existem e sem reajuste;

>Cobrar a participação do tra-
balhador com o valor de R$
0,27 no dejejum;

>Implantar banco de horas de
180 dias, com início imediato.

Veja o que ela quer retirar:

A votação será na próxima terça-feira, dia 19, no horário
de 6h às 18h, na Praça Juarez Antunes.
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Passagem do Retiro
reabre nesta 2ª feira
“Essa é mais uma conquista nossa

para os metalúrgicos da CSN!”
Finalmente, a CSN vai entre-
gar a obra da “passagem do
Retiro”. A reabertura vai acon-
tecer nesta segunda-feira, dia
18, às 11h, possibilitando de
forma segura a entrada dos
metalúrgicos pela Beira-Rio
na Usina Presidente Vargas.

A direção do sindicato con-
vida os trabalhadores que vão
pegar às  12h, e costumavam
entrar pela passagem, para
conferir junto com o sindica-
to as novas condições depois
da obra feita nos últimos

quatro meses.

“Queremos dividir esse mo-
mento com os trabalhadores

já que essa vitória é de todos
nós! Nossa preocupação
sempre foi acabar com os
riscos que os trabalhadores
estavam sofrendo com aque-
la ponte nas condições que
estava. Depois que o Minis-
tério Público Federal  reforçou
a ação do sindicato, cons-
tatando a necessidade da
obra, aí ficou mais garantida
a sua recuperação”, comen-
tou Silvio Campos, presidente
do sindicato.

A partir desta
segunda-feira a
passagem será
normalizada e o
trabalhador voltará a
ter acesso pelo Retiro


