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CSN saiu
da toca

Foi só os metalúrgicos amea-
çarem parar que a CSN já
procurou o sindicato para
retomar as negociações! Isso
é para aqueles que ainda
tinham alguma dúvida, que
acabem com ela, CSN teme
a força da união dos traba-
lhadores.
A empresa agendou para a
próxima terça-feira, dia 16/
8, a retomada das nego-
ciações sobre o Acordo Cole-
tivo de Trabalho 2016/2017.
O sindicato espera que, dessa
vez, a proposta apresentada
seja digna da apreciação dos
trabalhadores e que ofereça,
no mínimo, o reajuste integral
do INPC, que é de 9,83%,
retroativo a maio, data base

dos metalúrgicos do Sul Flu-
minense. E não vai aceitar
discutir perda de direitos.
O presidente Silvio Campos
ressaltou que “Já esgotou a
nossa paciência de sentar para
negociar e a CSN vir com o
papo de retirada de direitos.
Isso é inaceitável. Na última
votação, os metalúrgicos
demonstraram a indignação
com a postura da empresa,
mais de 97% dos
trabalhadores recusaram a
proposta”, disse Silvio, que
complementou:
“Queremos uma proposta
justa, que a gente possa levar
para o trabalhador conquistas
e não perdas salariais e de
benefícios .

Sindicato volta à mesa de
negociação com a CSN nesta
próxima terça-feira, dia 16

Líderes dos
trabalhadores
reforçaram a

importância da
unidade para a

resistência contra a
retirada de direitos

Movimento
sindical organiza

ato nacional no
dia 16 de agosto

A flexibilização de direitos, a
reforma da previdência e o
negociado sob o legislado são
algumas das ameaças que o
governo Temer impõe ao Brasil.

Diante deste cenário surge o desafio
de organizar uma greve geral e o
próximo dia 16 de agosto, quando
atos acontecerão em todo o Brasil,
é um alerta para o atual governo.

Também é bandeira de luta do
movimento sindical defender o
fortalecimento e ampliação das
politicas de proteção do emprego,
em especial para dar nova dinâmica
ao sistema de intermediação de mão
de obra, ampliar a cobertura do
seguro-desemprego de cinco para
sete parcelas, fortalecer e ampliar a
oferta de microcrédito produtivo e
de formação profissional, entre
outras inciativas que geram
ocupações, renda e proteção ao
emprego e ao desempregado.
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Sindicato já
entregou mais

de R$ 70 milhões
de alvarás

Atuação firme da diretoria do
sindicato em defesa do direito
do trabalhador já garantiu aos
metalúrgicos da CSN R$ 62
milhões do processo de Meia-
Hora de Refeição e mais de
R$ 10 milhões em processo
de PLR. Segundo informações
do departamento do jurídico
do sindicato, mais de 2.200
trabalhadores já receberam o
valor do processo de Meia
Hora de Refeição e outros
2.000 ainda estão aguar-
dando a liberação da justiça.


