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CSN | CAMPANHA SALARIAL

Escolha cinco ítens que você gostaria que constasse na pauta de
negociação para o Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020:

1.

2.

3.

4.

5.

Sindicato consulta
metalúrgicos para

pauta de negociação
A partir de hoje, o sindicato  inicia
a campanha salarial 2019, na luta
por reajustes e benefícios no
acordo coletivo 2019/2020.
E o primeiro passo é a consulta
que o sindicato vai realizar, através
do preenchimento de cinco itens
que o trabalhador quer que conste
na pauta de negociação com a
empresa. Após recolher as su-
gestões, será elaborada a pauta e

levada à apreciação dos meta-
lúrgicos.  E só a partir daí que o
sindicato entregará as reivin-
dicações à CSN, dando início às
negociações.
O sindicato ressalta a importância
da resposta à pesquisa, que deverá
ser depositada na urna, que estará
disponível na portaria. Isso é o que
garante a participação efetiva de
cada trabalhador na negociação.

ESTA PESQUISA SERÁ RECOLHIDA
NAS PORTARIAS. PARTICIPE!

Ao contrário do
que disse o

presidente, no
Brasil os salários
são muito baixos
A declaração do presidente da
república no Chile, no dia 23/3, com
empresários, de que os trabalha-
dores brasileiros ganham muito,
além de inverídica tem causado
muita polêmica nas redes sociais.

Na verdade, segundo a Organização
Internacional do Trabalho (OIT), os
trabalhadores brasileiros estão entre
os mais mal pagos no mundo, não
alcançando sequer a média mundial
de salários. Para se ter uma ideia,
levando em conta os ganhos dos
trabalhadores em 72 países, a OIT
calculou que o salário mundial médio
seria de US$ 1.480 ao mês, ou
cerca de US$ 18 mil ao ano (em
valores de março de 2012).

Esta pesquisa, mostra que a média
salarial ainda é muito baixa, e que,
portanto, o nível de desenvolvimento
econômico mundial ainda é, de fato,
muito baixo, apesar da abundância
financeira em alguns lugares.

No Brasil, ao contrário do que disse
o presidente, em 2016 metade dos
trabalhadores recebiam até um salá-
rio mínimo por mês, informou o
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). O dado é da
Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua, divulgada em
2017. Isto é, o Brasil está entre
aqueles lugares referidos pelo econo-
mista Patrick Belseror, nos quais a
ganância financeira se sobrepõe.
Onde o atual governo de extrema-
direita impõe aos trabalhadores os
interesses do grande capital especu-
lativo e tenta reduzir sua capacidade
de luta e resistência.



O sindicato solicita o com-
parecimento de  ELEAZAR
DE AVELAR RODRIGUES
para buscar o alvará do
processo da Hora de Refei-
ção para recebimento do
valor, no Departamento
Jurídico, de 2° a 5° feira,
no horário das 8h às 12h
e das 13h às 17h.

SINDICATO
CONVOCA
URGENTE

Na sexta-feira (22), milhares de pessoas
tomam as ruas do país contra o desmonte
da Previdência.  Manifestações foram
organizadas por dez centrais sindicais e
pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem
Medo, com o objetivo de barrar o avanço
da PEC e criar força social para uma greve
geral, em breve.
Entre os principais pontos criticados está a
mudança da idade mínima para a
aposentadoria (65 para homens e 62 para
mulheres); o novo regime de capitalização
e as mudanças no sistema de proteção
social dos militares, que está cada vez mais
distante de acabar com privilégios.
O povo precisa saber que essa reforma vai
acabar é com o direito à aposentadoria do
povo trabalhador, que na maioria dos
casos, recebe um salário mínimo pra
sobreviver.

Multidão vai às ruas dizer NÃO
à reforma da Previdência


