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Ontem, de manhã, represen-
tantes da CSN entram em
contato com a direção do sin-
dicato informando a data da
primeira reunião sobre a reno-
vação do Acordo Coletivo de
Trabalho 2019/2020. A reu-
nião será hoje, às 11h.
Essa será a primeira rodada
de negociação, que tradicio-
nalmente é para esclarecer
possíveis dúvidas da empresa.
O presidente Silvio Campos
sabe que a expectativa entre
os trabalhadores é grande,
assim como dos diretores do
sindicato também é. “A expec-
tativa é grande sempre que
chega a época da campanha
salarial, mas atualmente pa-
rece ser maior. Sofremos com
a atual conjuntura que não tem
nos favorecido em nenhum
aspecto. Estamos enfrentando
um verdadeiro massacre no
direito ao trabalho, à saúde de
qualidade, educação de nossos

CSN | CAMPANHA SALARIAL 2019

Iniciam hoje as
negociações

CSN chama a direção do Sindicato
dos Metalúrgicos para negociar e a
primeira reunião será hoje, às 11h

filhos, sem falar na falta de
segurança de nossa família.
Diante de tudo isso, vamos entrar
nessa negociação com a convic-
ção que não abriremos mão de
nenhum de nossos direitos e
vamos brigar por cada um deles”.
O efeito da reforma trabalhista
é devastador, além de não gerar
os milhões de empregos prome-
tidos, fragilizou a vida dos traba-
lhadores, colocando em risco
direitos historicamente conquis-
tados. Se junta a isso, a política
do atual governo que acabou
com a valorização do trabalho
humano e fragilizou ainda a luta
na esfera jurídica.
O foco agora é a garantia dos
direitos e enfrentar o patrão
para não perder o que foi
conquistado. E para isso é fun-
damental a união de todos os
metalúrgicos. É preciso estar
atento e mobilizado para forta-
lecer o sindicato no enfrenta-
mento à direção da CSN.

Chegou a
nossa hora

Chegou a hora de negociar,
de colocarmos “em mesa” as
reivindicações dos trabalha-
dores e confrontá-las com os
interesses do patrão.

A campanha salarial é o mo-
mento mais importante de todo
sindicato, e (não duvidem) é a
época mais tensa na direção.

Estar nessa situação não é
nada confortável e tem traba-
lhador que pensa que quem
reajusta salário é o sindicato.

Realmente, a correlação de
forças é entre a empresa e o
sindicato. E a nossa força vem
da união e mobilização de todos.
É por isso, que nessa disputa
não tem espaço para nada que
não some e potencialize o nosso
poder de negociação.

A largada já foi dada. A partir de
agora, o poder de mobilização e
a confiança no sindicato são ins-
trumentos imprescindíveis para
a nossa vitória.

À LUTA, COMPANHEIROS!

Silvio Campos - presidente



TRABALHAR ATÉ MORRER?

TÔ FORA!!!
Pesquisa mostra que
mais da metade da

população é contra a
Reforma da Previdência
A Reforma da Previdência, em
discussão na Câmara, ainda é uma
ilustre é desconhecida da população
brasileira. Pelo menos é o que mostra
pesquisa encomendada pela CNI e
divulgada ontem pelo Ibope. Segundo
o levantamento, apenas 36% dos
entrevistados afirmaram conhecer o
conteúdo da reforma e, desse
percentual, mais da metade (51%) é
contra as alterações no sistema
previdenciário. Outros dados cha-
maram atenção: 31% não conhecem
o conteúdo da PEC 6 e 23% sequer
sabem que o governo apresentou
modificações para regras das apo-
sentadorias no país.

Especialistas em Direito Previdenciário
e parlamentares alertam para o fim
da aposentadoria por tempo de
contribuição e a criação da idade
mínima, que vai excluir a grande
maioria dos trabalhadores.


