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CSN - CAMPANHA SALARIAL 2018
Metalúrgicos

exigem mais para o
ACT 2018/2019

Sem aumento real nos salários e cartão
alimentação, carga extra e a garantia da cesta
de Natal e dos brinquedos, sindicato afirma:

NÃO TEM ACORDO!

Últimos
preparativos
para atos do

“Dia do
Basta!”

Reunidas na quarta-feira (25/
7), centrais sindicais defini-
ram os próximos passos na
organização do ato unitário
de protesto contra o desem-
prego, a retirada de direitos
da classe trabalhadora e a
reforma da Previdência, o
chamado “Dia do Basta!”
Será na manhã de 10 de
agosto (sexta-feira), que
ocorrerão paralisações em
locais de trabalho e pan-
fletagens no metrô, terminais
de ônibus e pontos de grande
fluxo de pessoas, em São
Paulo. Às 10 horas, grande
ato será realizado em frente
à Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp),
entidade patronal que tem
patrocinado os ataques aos
direitos e conquistas dos
trabalhadores.
“Tenho certeza de que o ato
será um sucesso. O traba-
lhador quer unidade na luta.
Além de mobilizar as bases
sindicais, é preciso convencer
e envolver a população em
geral da importância da
manifestação. Este não é
apenas um ato em defesa
dos trabalhadores: é um ato
em defesa do Brasil”,
comenta  Silvio Campos.

Depois da maioria esmagadora de
mais de 94% de rejeição à pro-
posta apresentada pela empresa,
a direção do sindicato resume a
posição dos metalúrgicos da CSN:
“Sem aumento real nos salários e
cartão alimentação, carga extra e
a garantia da cesta de Natal e dos
brinquedos, NÃO TEM ACORDO!”,
afirma Silvio Campos.
Lembrando que o resultado da
última votação, envolvendo 4.242
trabalhadores, foi de 4.040 votos
contra à proposta e 192 votos
foram favoráveis. O restante foi
entre brancos/nulos. Esse resultado
deixa claro a insatisfação no chão

da fábrica com a política de reajuste
que a empresa vem praticando
com os seus funcionários.
A direção do sindicato, inclusive,
ressalta o importante papel dos
trabalhadores no resultado da
votação, rejeitando por quase
unanimidade a proposta e  forta-
lecendo ainda mais o papel do
sindicato na mesa de negociação.

Até o momento, a empresa não
marcou nova reunião com este
sindicato. Mas, desde já, sabe que
ainda será preciso melhorar e
muito o que vem apresentando
durante as reuniões.



53272 RAFAEL DE PAULA FERREIRA

53376 GEISON SANTOS DE OLIVEIRA

53399 LEANDRO REIS DA SILVA

53452 RENATO DA SILVA SAMPAIO

53456 ALEXANDRE AFFONSO CARRILHO

53459 FRANCIS WALTER DE O. ALBERICE

53460 LEONARDO EUGENIO DE ABREU

53461 ANDRÉ GOMES CAETANO

53462 BRUNO DE PAULA BARBOSA

53656 RICHARD PETERSON DE C. SOUZA

53657 ALEXANDRE TAVARES PEREIRA

53662 BRUNO CESAR MARQUIORE DE OLIVEIRA

53663 LEONARDO HENRIQUE P. DOS SANTOS

53665 ROGERIO FERREIRA PIRES PENA

53666 DANIEL CORREA DO CARMO

53667 ANTONIO DIAS RIBEIRO

53702 ALLISON AUGUSTO DA SILVA

Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense convoca os
trabalhadores abaixo relacio-
nados a comparecer à sede do
sindicato para receber seus
alvarás do “meia hora de
refeição”. A entrega será na 6ª
feira, dia 3/8, às 10h, na Rua
Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

Convocação
para entrega
de alvarás do
processo da
“meia hora”

DICA 1. Já ouviu falar em “a pressa é inimiga da perfeição”? Pois é,
procure fazer suas atividades com antecedência. Seu trabalho com
certeza terá mais qualidade e será mais seguro para você.
DICA 2. Tem alguma dúvida em relação a algum serviço? Melhor

perguntar a seu supervisor qual é a melhor forma de realiza-lo para
evitar que algo saia errado!
DICA 3. Ao perceber que a máquina ou equipamento que opera está

com algum problema ou apresentando falhas, comunique
imediatamente a seu supervisor. Lembre-se que operar máquinas
que não estejam em perfeito funcionamento são um grande risco para
sua segurança.

DICAS DE
SEGURANÇA


