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Metalúrgicos aprovam
o ACT 2018/2019

Mais de 6 mil
trabalhadores
participaram da
assembleia que
aprovou o novo
Acordo Coletivo de
Trabalho da CSN
Dentro de um processo democrá-
tico e transparente, na quarta-feira
(29), os metalúrgicos da CSN
aprovaram a proposta da empresa.
Hoje, o sindicato vai oficializar à
empresa sobre o resultado, ficando
garantido todos os demais benefí-
cios como: 70% de bonificação de
férias, adicional noturno de 40%,
auxílio creche, plano de saúde e
odontológico, cartão alimentação,
empréstimo, entre todos os demais
benefícios do acordo anterior.
Se fosse conforme essa oposição
gostaria, o sindicato poderia ter
colocado assembleia por aclama-
ção (quando os trabalhadores  vo-
tam levantando a mão e se expõe
às suas chefias). Mas, ao contrário,
o sindicato realizou votação secreta,
de forma clara e transparente, além
do processo ser acompanhado
pelos próprios metalurgicos, até o
final da apuração.

Agora, queremos ver o que a opo-
sição, que comanda o sindicato de
Casa de Pedra (Congonhas) vai
fazer? Lá são 5 mil pessoas, uma
única entrada, portanto, fácil de
fazer uma greve. Quero ver os
“heróis” conseguirem algo a mais
do que foi conquistado aqui.
É importante que a empresa fique
atenta com o alto grau de insa-
tisfação no resultado da votação,
que são os 40% dos trabalhadores
que recusaram a proposta e

votaram pela greve. E busque
promover melhorias no PPR,
aumento no piso salarial, a volta
das homologações no sindicato e
novos investimentos nas con-
dições de trabalho.
O Sindicato dos Metalúrgicos
anuncia que, após a posse que
vai acontecer no início de setem-
bro, serão discutidos com os
metalúrgicos, no decorrer do ano,
os próximos passos na luta por
melhores condições de trabalho.

SIM: 3840        NÃO: 2543
BRANCOS: 32       NULOS: 17

TOTAL: 6432



FILIE-SE AO SINDICATO DOS METALÚRGICOS E CONHEÇA A SUA REDE DE
CONVÊNICOS, COM DESCONTOS ESPECIAIS PARA SINDICALIZADOS.
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47791 - RANIERI CORREA SALAZAR
47792 - LEONARDO DE FARIA SANT'ANA
47800 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA
47802 - LUIS CARLOS ALVES DE BARROS
47804 - MARCO ANTONIO DE N. OLIVEIRA
47806 - RICARDO DE JESUS BARBOSA
47812 - ANDRE ALVES DE JESUS DE LIMA
47813 - CRISTIANO PEREIRA DA S. FEIJO
47814 - FERNANDO DINIZ M. JUNIOR
47815 - SAMIR KASSEM ABDOUNI

Jurídico
convoca para

atualizar
documentos

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos declara guerra
aos acidentes dentro da UPV/
CSN. E está pressionando a
GST e, na semana que vem,
terá outra reunião para achar
soluções no combate aos
acidentes dentro da UPV.

Nas palavras do presidente,
Silvio Campos: “Queremos
que diminua a frequência de
acidentes já. O número de
acidentes tem que ser zero,
afinal, o metalúrgico sai para
trabalhar tem que voltar inteiro

O sindicato convoca os nomes
abaixo para comparecer, de 2° à
5° feira, das 8h às 12h e das 13h
às 16h, no seu Departamento
Jurídico (R. Gustavo Lira, 9,
Centro, VR), trazendo cópia de RG,
CPF, PIS e Carteira de Trabalho
(pág. da foto e verso da foto).

Sindicato declara
guerra aos acidentes

dentro da UPV
para sua família. E esse é o nosso
lema: ACIDENTE ZERO. Caso
haja qualquer dúvida, não faça!
Ligue para 2102-2800 e o
sindicato vai na hora no local de
trabalho, junto com os cipistas e
GST, para evitar que aconteça o
pior. Só podemos fazer qualquer
trabalho com segurança. Ligue
para o sindicato, estamos aqui
para servir!”

“Para que dê certo, é preciso
contar com o apoio e partici-
pação de todos”, afirma Silvio
Campos.


