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Finalizados os acordos
coletivos  2016/17 com

as terceiras da CSN
Após dois meses de negociação,
o Sindicato dos Metalúrgicos
acaba de concluir sua campa-
nha salarial com as empresas
terceirizadas da CSN.
A avaliação do sindicato sobre as
negociações foi que, mesmo a
maioria das empresas não ofe-
recendo reposição salarial pelo
INPC pleno, em virtude das difi-
culdades encontradas no cenário
do mercado atual, todas elas
apresentaram um índice de rea-

Mais uma vez, o governo Temer
vem tentando decidir sozinho o
nosso futuro. Essa PEC 241 é mais
uma tentativa de impor que o povo
pague pela dívida pública, através
da limitação de investimentos na
saúde e educação.

Especialistas afirmam que essa
proposta vai aprofundar ainda mais
a desigualdade social no Brasil. Ou
seja, a saúde e a educação, áreas
que já não vão bem hoje, vão piorar
ainda mais, já que essa PEC tem
a intenção de impedir o aumento
de verbas pelos próximos 20 anos.

Os 12 milhões de desempregados,
que hoje perderam o acesso ao
plano de saúde oferecido pelo em-
prego formal, agora, vão recorrer à

Não à PEC da desigualdade social!
saúde pública. Eles já começaram
a migrar seus filhos da escola
privada para a pública. Vão come-
çar a acessar os programas de
assistência social como o Bolsa
Família, entre outros, até que a
economia se estabilize novamente.
Com efeito, na pratica, ao congelar
recursos, mesmo se houver cres-
cimento da receita, essa PEC não
permitirá que o governo aplique
recursos para que esses serviços
sejam de qualidade.

Além disso, a PEC 241 também é
inconstitucional porque ela atenta
contra os direitos fundamentais da
vida humana: “saúde e educação”-
que estão previstas como cláusulas
pétreas na nossa Constituição Federal.

Mesmo que a arrecadação de impos-
tos aumente o governo não poderá
aumentar os investimentos em polí-
ticas públicas. Então para onde vai o
dinheiro? Para pagar a dívida pública
que o país tem com o estrangeiro.
Por isso ela foi elogiada pelo FMI,
que ainda recomendou a revisão do
nosso salário mínimo. Isso só prova
que o compromisso do Temer é com
os banqueiros e não com o povo.

Não podemos ter dúvidas. Cortes de
investimentos em áreas fundamentais
para a qualidade de vida representam
um golpe na nossa dignidade e no
progresso do país.

Forte Abraço,

Silvio Campos - presidente

PALAVRA DO PRESIDENTE

CAMPANHA SALARIAL 2016 - TERCEIRAS DA CSN Novembro Azul:
mês de combate

ao Câncer de
Próstata

Está chegando novembro, mês em
que o mundo se une na luta contra
o câncer de próstata. Mas, qual a
importância de discutir o assunto?
Os números nos dão a resposta.
Dados do Instituto Nacional de
Câncer (INCA) mostram que, no
Brasil, o câncer de próstata é o
segundo tipo mais comum entre os
homens. É a segunda principal
causa de morte por câncer em
homens, seguido apenas pelo câncer
de pulmão. Cerca de 1 homem em
36 morrerá de câncer de próstata.

Sabendo que a sua detecção preco-
ce pode salvar uma vida, o sindicato
estará abordando o tema, com infor-
mações que possam incentivar e
contribuir no seu combate.

juste igual ou superior aos 5%
oferecidos pela CSN. Outro ponto
importante foi os reajustes no
cartão alimentação e a manu-
tenção dos benefícios do acordo
anterior, com  pagamento em dia.
As empresas vem reunindo  esfor-
ços para o enfrentamento da crise
sem que haja necessidade de de-
missão. Há grande esperança na
superação da crise e na recupe-
ração e retomada de crescimento
do mercado na região.



43640 - CARLOS ALBERTO GOMES
43641 - JAILTON BATISTA DA SILVA
43650 - AGNALDO CAMILO RESENDE
43651 - ADILSON DE OLIVEIRA
43656 - JOSÉ LUIS GRANADEIRO DA ROSA
43661 - CARLOS EDUARDO DE S. GREGÓRIO
43676 - MAILTON LEITE DA SILVA
43680 - CARLOS ANTONIO ESTEVÃO
43681 - MARCIO JOÃO DA SILVA PERES
44987 - LUIZ PAULO DE MEDEIROS
44989 - ADILSON LUIZ PARREIRA
44990 - NELSON PEREIRA DE  M. JUNIOR
44991 - ITAMIR DE OLIVEIRA
44993 - PAULO SERGIO RODRIGUES
45001 - PAULO CESAR VENANCIO
45003 - ANDRÉ SOARES LEOPOLDINO
45006 - ADEMIR GONÇALVES DOS SANTOS
45007 - OTÁVIO SOARES MACHADO

Os trabalhadores abaixo relacionados deverão comparecer
à sede do sindicato para receber seus alvarás. Será nesta
próxima 2ª-feira, dia 31/10, às 10h, na Rua Gustavo
Lira, 9 - Centro - Volta Redonda.

Sai nova lista para
entrega de alvarás

HORA DE REFEIÇÃO

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos do Sul Fluminen-
se convoca, urgentemen-
te, o ex-funcionário da
CSN: SAULO LUIZ DA
SILVA, matrícula CS
40543, a comparecer ao
Departamento Jurídico do
Sindicato, com a maior
brevidade possível. Já fo-
ram feitas diversas ten-
tativas de localização.

CONVOCAÇÃO
URGENTE

45075 - VALERIO JOSÉ
45091 - LUIS ROGÉRIO VIEIRA DE CASTRO
45094 - FERNANDO GONÇALVES
45096 - VANTUIL GREGÓRIO COSTA FILHO
45098 - ÉBER AMADEU GARANTINI
45103 - ALEXANDRE LUIS DE PAULA SILVA
45104 - JOÃO BATISTA M. DE CARVALHO
45106 - CLAUDIO ANTÔNIO CAMILO
45107 - EMERSON DA SILVA LEONARDO
46667 - GILMAR FERNANDES DE Q. JUNIOR
 46668 - CLEISON DE OLIVEIRA JACINTO
46670 - CEIDOMAR DOS SANTOS
46671 - ELIAS LELIS MARTINS
46674 - FLAVIO DA COSTA ALVES
46676 - VANILÇO DA SILVA
46677 - ALEXSANDRO DOS SANTOS
46678 - PAULO SERGIO DE ALMEIDA
46684 - ADELCIO MAMEDE TEIXEIRA
46687 - ALEX JUNIOR DE LIMA


