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Volta Redonda, 20/7/2016 - Boletim 1355.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

CSN – CAMPANHA SALARIAL 2016

O resultado da votação da proposta
da CSN, realizada ontem, dia 19/
7, provou o alto grau de insatisfação
dos metalúrgicos em relação ao que
foi oferecido para a reno-vação do
Acordo Coletivo 2016/17.

Só para se ter uma ideia, entre os
5.372 trabalhadores que partici-
param da votação, 97,2% (5.212)
disseram NÃO, 139 votaram sim
e outros seis votaram em branco e
cinco anularam.

O sindicato aposta que a empresa
pode melhorar a proposta já que
o consumo interno de aço dá si-
nais de recuperação, com segun-
do aumento mensal consecutivo
em junho, mostram dados publi-

Mais de 97% dos
metalúrgicos

dizem NÃO
Resultado da votação deixa claro  a

insatisfação dos trabalhadores
41984 - FRANCISCO JOSÉ N. C. DA SILVA
41985 - JOÃO BATISTA ALVES
41986 - FRANCISCO CARLOS DE SOUZA IVO
41987 - AIRES IVAN COSTA
41988 - EDILSON DE SOUZA ROSA
41989 - JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA
41995 - FLÁVIO ALAIR DE ARAÚJO
42000 - HUMBERTO JOSÉ DO SACRAMENTO
42002 - JOSE GONÇALVES FERREIRA
42077 - JOILSON DE AGUIAR PINHEIRO
44267 - JEAN CARLOS DE PAULA
44271 - JOSE CARLOS SILVEIRA DE ABREU
44276 - JOSE ROMILSON ALVES CIRILO
44277 - JOSE TARCISIO DA SILVA
44279 - KLEBER BATISTA MONCÃO
44285 - LUIZ CARLOS DE MELO
44287 - LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA
45620 - CLAUDIO HENRIQUE DE SOUZA
45622 - LUIS SERGIO COSTA
45624 - JOVERCINO VITORINO DA SILVA
45625 - SERGIO CARDOSO DOS SANTOS
45628 - JULCIMAR DOS REIS
45632 - MILTON CESAR DA COSTA
45633 - EVARISTO NERI PEREIRA FILHO
48638 - ADILSON BENTO BARBOSA
45641 - ALDAIR SILVA

O sindicato convoca os trabalhadores
abaixo relacionados a comparecer
a sua sede, localizada na Rua
Gustavo Lira, 9 - Centro, em Volta
Redonda, no horário comercial. Os
convocados deverão apresentar cópia
dos seguintes documentos: CPF,
Identidade, Carteira de Trabalho (foto
e verso) da foto) e comprovante de
residência.
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cados pelo Instituto Aço Brasil.

“Acreditamos que as negociações
ainda precisam amadurecer mais.
Os trabalhadores devem se manter
mobilizados caso a gente precise
fazer novas paralisações. Lutamos
pelo reajuste calculado pelo INPC e
ainda que seja retroativo a 1º de
maio,  já que o cenário vem apresen-
tando uma perspectiva de melhora.
Além disso, já ficou provado que só
unidos conquistamos vitórias”, afirma
Silvio Campos. Lembrando que, no
acordo passado, a CSN não deu a
reposição integral das perdas
salariais e ficou devendo para os
trabalhadores. O sindicato está
brigando por justiça.
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É comum ouvirmos trabalha-
dores e trabalhadoras afirma-
rem que conhecem seus direitos.
Essa afirmação apesar de co-
mum nem sempre revela é
verdadeira.
Dessa forma, com o objetivo de
esclarecer e contribuir para que
esses direitos sejam efetivamente
respeitados, o DIAP divulgou
uma lista desses direitos funda-
mentais dos trabalhadores. Esses
direitos são garantidos pela Con-
solidação das Leis do Trabalho
(CLT). Conheça aqui os principais
direitos:
>Carteira de trabalho assinada
desde o primeiro dia de serviço;
>Exames médicos de admissão
e demissão;
>Repouso semanal remunerado

(uma folga por semana);

>Salário pago até o 5º dia útil
do mês;
>Primeira parcela do 13º salá-
rio paga até 30/11. Segunda
parcela até 20/12;
>Férias de 30 dias com acrés-
cimo de 1/3 do salário;
>Vale-transporte com desconto
máximo de 6% do salário;
>Licença-maternidade de 120
ou 180 dias, com garantia de
emprego até cinco meses depois
do parto;
>Licença paternidade de cinco
dias corridos;
>FGTS: depósito de 8% do salá-
rio em conta bancária a favor
do empregado;

>Horas-extras pagas com
acréscimo de 50% do valor da
hora normal;

>Garantia de 12 meses em ca-
sos de acidente;

>Adicional noturno para quem
trabalha de 22 as 5 horas;

>Faltas ao trabalho nos casos
de casamento (3 dias), doação
de sangue (1 dia/ano), alista-
mento eleitoral (2 dias), morte
de parente próximo (2 dias),
testemunho na Justiça do Tra-
balho (no dia), doença com-
provada por atestado médico;

>Aviso prévio de 30 dias, em
caso de demissão;

>Seguro-desemprego.

Será que os trabalhadores
conhecem seus direitos?

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

RUA 40, SHOPPING33, TORRE III, Nº 8
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