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CSN - CAMPANHA SALARIAL 2018

CSN apresenta nova
proposta e sindicato

recusa em mesa
Depois de três semanas
em silêncio absoluto,
representantes da
empresa apresentam
uma proposta “tão boa”,
que foi recusada pela
direção do sindicato,
ainda na mesa de
negociação
Após várias semanas na expectativa,
a direção do sindicato foi chamada
para uma reunião, na manhã desta
terça-feira (14), para retomar as
negociações com a empresa sobre
o Acordo Coletivo.

Representantes da CSN apresen-
taram uma nova proposta que
ofereceu reajuste salarial 1,69%
(INPC), retroativo a maio; Cartão
Alimentação de R$ 377, retroativo
a maio; Auxílio creche no valor de
R$ 552, retroativo a maio; e carga
extra no cartão alimentação no valor
de R$ 200, a ser pago em novembro.

A direção do sindicato recusou, na
mesma hora, por entender que não
atende aos anseios dos metalúrgicos.

Ambas as partes acordaram em
estender a data-base para 31/8,
enquanto as negociações não são
finalizadas. E, ao final da reunião, o
sindicato fez questão de deixar
registrado que gostaria que a

empresa levasse mais a sério o que
ela apresenta para os trabalhadores,
o prazo está se alongando e as ações
de mobilização estarão sendo
iniciadas na porta da empresa.

O sindicato mobiliza a categoria para

uma agenda de mobilização que
envolverá paralisações momentâneas
dentro e fora da UPV, boicotes,
apitaço e greve, entre outras ações
para que a CSN valorize e trate com
dignidade os seus funcionários.

AUMENTO REAL TANTO NO SALÁRIO QUANTO NO CARTÃO
ALIMENTAÇÃO
MAIOR VALOR NO CRÉDITO EXTRA DO CARTÃO
GARANTIA DA CESTA DE NATAL E DA ENTREGA DOS BRINQUEDOS
AUMENTO DO PISO SALARIAL, QUE ESTÁ MUITO AQUÉM DO QUE
É PAGO PELAS GRANDES EMPRESAS DA REGIÃO
EMPRÉSTIMO DA CSN, COM MELHORES CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO, QUE VOLTE A SER EM 12 VEZES.

VEJA ABAIXO O QUE NÓS QUEREMOS:



MOISÉS DE CARVALHO PAZ  - MAT.: 1618
SEBASTIÃO DANIEL ZAMBOTE - MAT.: 2236
LUCIANO DE SOUZA N - MAT.: 2073
JULIO SERGIO DA SILVA  - MAT.: 2344
RONDINELI N. DAS GRAÇAS - MAT.: 1749
VICENTE PAULA DA SILVA - MAT.: 1788
PAULO CESAR DA SILVA - MAT.: 2119
CARLOS HENRIQUE FARIA - MAT.: 1709
MOISES CARVALHO PAZ - MAT. 1618
MARCOS SILVA  - MAT.: 4249

O sindicato convoca os nomes
abaixo referente ao Processo Hora
Refeição dos trabalhadores da
Ormec. O comparecimento deverá
ser  comparecer, em caráter de
urgência, partir do dia 13/8, de
2° à 5° feira, das 13h às 16h, em
sua sede (R. Gustavo Lira, 9,
Centro, VR). Trazer cópia de RG,
CPF, comprovante de residência.

SINDICATO PUBLICA
RELAÇÃO DE

TRABALHADORES
DA ORMEC PARA
ATUALIZAÇÃO DE
DOCUMENTOS

ORMEC

O sindicato acertou com o RH da
empresa que todos que precisarem
desse tratamento deverão procurar
a assistente social ou o próprio RH
para receber encaminhamento.

PPR? com a palavra, a CSN
divulgação de metas e critérios,
não foi apresentada a Comissão
para tratar do assunto, entre
outros. Mais uma vez, a CSN
peca pela falta de transparência.

Terceirização precariza as
relações de trabalho

Confirmando o que o Sindicato
dos Metalúrgicos já vinha denun-
ciando, desde o ano passado,
sobre a flexibilização das regras de
terceirização implementada pela
Reforma Trabalhista, que precariza
as relações de trabalho no país,
apontou a audiência pública
realizada pela Subcomissão
Temporária do Estatuto do

Trabalho na última quinta-feira (9).
A reunião faz parte do ciclo de
debates sobre a SUG 12/18, de
iniciativa do senador Paulo Paim
(PT-RS).
Segundo o presidente do sindicato,
Silvio Campos: “precisamos
combater essa terceirização que
ocupa o trabalhador quase sem
direitos”.

BOCA MALDITA
Metalúrgicos da CSN enca-
minharam denúncia ao sindicato
sobre a falta de profissionais para
o atendimento de psicólogos e
psiquiatras, conveniados ao
Bradesco Saúde.

Já estamos em agosto e, até
agora, a CSN continua come-
tendo os mesmo erros dos
anos anteriores na negociação
do PPR. Até agora, não houve


