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A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos entregou a pauta
de reivindicações aos repre-
sentantes da CSN. E se colocou
à disposição da empresa para
iniciar o ciclo de reuniões, que
deverá formalizar a proposta a
ser levada a apreciação dos
metalúrgicos.
Chegou a hora tão esperada pelos
trabalhadores, a época das nego-
ciações para renovação do Acordo
Coletivo 2019/2020. A expec-
tativa é grande, já que a empresa
vacilou com os trabalhadores na
data do pagamento do abono/
PPR este ano. Assim, espera-se
que a CSN reflita sobre os seus

CSN | CAMPANHA SALARIAL 2019

33698 - JOEL SILVA
33700 - JOSÉ SEBASTIÃO DA S. JORGE
33701 - ALOISIO OLIVEIRA GUIMARÃES
33715 - PAULO CESAR DE C. CRUZ
33725 - ADEMIR RAIMUNDO DA S. REIS

Sindicato convoca os trabalhadores abaixo relacionados para com-
parecer à sede do sindicato para receber seus alvarás referentes ao
processo judicial da “meia hora de refeição”. A entrega será nessa
5ª feira, dia 2/5, às 10h, na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

Sindicato convoca para
entrega de alvarás

33738 - LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA

33752 - ALMIR RODRIGUES LEITE

33759 - CARLOS LUIZ DE PAULA

33765 - NAMIR RODRIGUES DE FREITAS

Foi dada a largada para
as negociações do ACT
Sindicato entrega a pauta de reivindicações

dos metalúrgicos à CSN e se coloca à
disposição para o início das negociações

A homenagem deste 1° de maio é
muito mais para lembrar as con-
quistas e fortalecer a luta diária pela
dignidade e honra do trabalhador do
que ficar feliz com o quadro deca-
dente criado no último governo e que
se repete no atual governo.

Época difícil, momentos difíceis, que
exigem empenho e suor, cada vez
maior. A classe trabalhadora enfrenta
um verdadeiro retrocesso social, uma
ofensa aos princípios da dignidade e
solidariedade.

Diante da forte crise econômica, com
aumento expressivo do desemprego
e da informalidade, que piorou, após
a reforma trabalhista, há ameaças de
ficar ainda pior, caso vire fato a reforma
da Previdência. A nova legislação
retirou direitos, fragilizou a luta social,
e atingiu, em cheio, os sindicato,
ferindo de morte a união e a
organização dos trabalhadores.

Embora muitos sindicatos estejam no
CTI, enquanto existir a exploração e
a opressão ao povo trabalhador vai
haver a luta de classe. E, enquanto
existir a mais-valia, que é a fatia do
que é produzido e que fica com o
patrão, haverá a motivação para a
busca da mudança pelo fim da
exploração.

Sindicato é o único instrumento legal
do trabalhador capaz de representar
os interesses nas disputas por direitos,
benefícios e melhores condições de
trabalho, de forma a protegê-lo de
possíveis retaliações e até demissão.

Não caia no discurso daqueles que
enfraquecem o sindicato, porque o
que eles querem é enfraquecer o
poder, a força e a capacidade de
organização e luta dos trabalhadores.

Silvio Campos - Presidente

Trabalhadores
uni-vos!

lucros e reconheça o papel dos
que se empenharam para alcançar
um recorde, que há tempos a
empresa não alcançava.
A campanha salarial é o
momento de valorizar a dedi-
cação e o empenho  dos seus
trabalhadores. A oportunidade
que a empresa tem de reco-
nhecer e motivar os seus traba-
lhadores, o momento que o
trabalhador sente orgulho de
“vestir a camisa” da empresa.
A entrega da pauta de revin-
dicações foi feita na semana
passada e a diretoria do sindi-
cato está à disposição para
iniciar as negociações.



“1º de Maio” unificado
contra reforma que

retira direitos

Pela primeira vez, vai acontecer
um ato unificado, que vai reunir
todas as centrais sindicais –
Força Sindical, CUT, CTB, UGT,
Intersindical (duas), CSB, CGTB,
Nova Central e CSP-Conlutas,
em conjunto com as Frentes
Brasil Popular e Povo Sem Medo.
O evento vai acontecer  no Vale
do Anhangabaú, no centro da
cidade de São Paulo.

O lema do ato é “Em Defesa dos
Direitos dos Trabalhadores e das
Trabalhadoras – Contra o Fim da
Aposentadoria por mais Empregos
e Salários Decentes”, e contará
com várias apresentações artís-
ticas e culturais.

A principal razão para que o
evento seja realizado em unidade
é a luta contra a reforma da
Previdência proposta do gover-
no, que, se aprovada, irá impe-
dir os brasileiros do direito à

CSN enrola trabalhador e atrasa
a entrega de PPP. A denuncia
tem sido feita, de forma cons-
tante, por trabalhadores que
estão tentando entrar com o
pedido de aposentadoria. Além
do atraso para entrega, quando
é emitido, o documento vem com
erro, principalmente, no que diz
respeito a ruído.

O sindicato já encaminhou o
problema à empresa para que
tome uma atitude imediata,
parando de prejudicar os tra-
balhadores.

BOCA
MALDITA

ATRASO NO PPP

aposentadoria ao estabelecer
regras difíceis de serem atingidas.

Nas palavras o presidente do
sindicato, Silvio Campos: “A
reforma do governo além de não
combater as desigualdades, nem
os privilégios de alguns setores,
acaba com a possibilidade de
uma aposentadoria digna".

“Outra mentira é que essa re-
forma vai estimular a economia
e gerar empregos. Isso nós tra-
balhadores já ouvimos na propa-
ganda que defendia a reforma
trabalhista e nada aconteceu.
Continuam os mais de 13 mi-
lhões de desempregados no
país”, acrescenta Silvio.

As entidades também trazem
como bandeiras de luta do
evento, a defesa dos direitos
trabalhistas, a luta por emprego,
direitos sociais, democracia e
soberania nacional.

ASSEDIO MORAL
Trabalhadores da GGLS (LTF1 e
LTF2) estão sendo obrigados a
cumprir várias funções, ao mes-
mo tempo. Na falta do colega,
o trabalhador tem que cumprir
o seu papel e mais o do que
faltou, sob situações humi-
lhantes e ameaças de demissão.

O sindicato já formalizou a
empresa e cobrou da empresa
que contrate mais pessoal, já
que sobrecarregar trabalhador,
sob pressão, não vai dar em boa
coisa. Isso é um alerta de pos-
síveis acidentes ou situações de
evidência de doenças ocupa-
cionais por sobrecarga de tra-
balho e estresse.


