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“Vamos eleger quem
nos representa nos
conselhos da CBS”

CHAPA 1 é quem
representa os
participantes

ELEIÇÕES NA CBS

O Sindicato dos Metalúrgicos
convoca os trabalhadores, parti-
cipantes da CBS, a contribuir pela
volta dos seus reais represen-
tantes nos Conselhos Deliberativo
e Fiscal. E para isso, é preciso votar
na CHAPA 1. A CBS tem hoje um
patrimônio de R$ 5,3 bilhões, que
pertencem a quem dela participa.
Sem representantes nos Conse-
lhos é o mesmo que entregar a
CBS nas mãos do patrocinador,
que é a CSN, o poder de alterar o
regulamento a seu favor, o que
torna o fundo de pensão vulne-
rável aos interesses dos Trabalha-
dores, Aposentados e Pensionistas.
A CBS PERTENCE AOS TRABA-
LHADORES, APOSENTADOS E AOS
PENSIONISTAS.
A CBS NÃO É UM FAVOR DA CSN EM
BENEFÍCIO DO TRABALHADOR.
Sua contribuição faz parte da
remuneração de cada trabalha-
dor, que é composta de salário e
mais benefícios. Entre os bene-
fícios pagos está a sua contri-
buição para o Fundo de Pensão.
Esta contribuição compõe o custo
da Mão de Obra e, naturalmente,
o custo do produto que é repas-

sado para o preço final.
À CSN cabe o direito de indicar sete
dos onze membros do Conselho
Deliberativo, e três dos quatro
membros do Conselho Fiscal o que
já lhe dá maioria, uma margem de
vantagem bastante significativa
frente aos participantes, que tem
somente um terço dos acentos.
Também é de fundamental
convidar outros amigos, parentes
ou vizinhos a participar da
votação. É preciso mobilizar a
todos para que seja garantido o
olhar dos participantes nos
processos de decisão. Afinal, o
patrimônio da CBS pertence aos
participantes ativos, aposentados
e pensionistas.
L E M B R E M - S E :
As vagas dos Conselhos Delibe-
rativo e Fiscal são, POR LEI, para
eleger representantes dos Partici-
pantes. Por que a CSN tem in-
teresse  em lançar uma chapa
dela, já que possui sete vagas no
Conselho Deliberativo e três no
Conselho Fiscal, indicada por ela,
sem a participação dos traba-
lhadores ativos, aposentados e
pensionistas.

Eu e a minha diretoria estamos
mobilizando todos os trabalha-
dores que participam do fundo de
pensão da CBS para votar na CHAPA
1, na eleição, do dia 5/12, que vai
que decidir pelos reais represen-
tantes dos trabalhadores, aposen-
tados e pensionistas da CSN.
É muito importante que todos
entendam a importância desse
pleito já que é o que vai garantir a
presença do nosso olhar de tra-
balhador nas decisões sobre o
futuro do nosso fundo de pensão.
Todas as decisões são tomadas
pelo Conselho deliberativo e por
isso precisamos ter gente nossa lá.
A chapa indicada pela CSN nas
eleições anteriores, que definiti-
vamente NÃO REPRESENTOU os
participantes, eleita através de
procurações obtidas pelos chefes
da CSN, ajudou a aprovar altera-
ções no Regulamento dos Planos,
que trouxeram vários prejuízos
aos Participantes.
Portanto, não vamos deixar que
isso ocorra novamente. VAMOS
VOTAR NA CHAPA 1!
Forte abraço!
Silvio Campos



Sindicato
convoca para

atualizar
documentos

O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense convoca os
trabalhadores a comparecer
no seu departamento jurídico
(R. Gustavo Lira, 9, Centro -
VR),  para falar com a dra.
Jessika, de segunda a quinta-
feira, entre 13h30 e 16h30.
31754 - ANDERSON FERRUGINI DE OLIVEIRA
31818 - ELCIO DE SOUZA PINTO
31845 - IVANIR GONÇALO RODRIGUES
31911 - JORGE ALVES DE ARAUJO
31916 - ALTAIR JOAQUIM DE MORAES
31920 - LUIZ ANTONIO CASSIMIRO
31969 - ORLANDO BRAZ DE O. CUNHA
31985 - JUAREZ MARTINS MACIEL
31988 - RUBENS DE SOUZA FREITAS
50709 - MARCO AURELIO C. DE ANDRADE

Festival de Prêmios do
9º Natal Metalúrgico

inicia às 9h,
impreterivelmente

FESTIVAL DE PRÊMIOS

Mesmo diante das várias dificuldades financeiras,
o sindicato vai realizar o 9º Natal Metalúrgico,
evento que sorteia várias premiações aos seus
sindicalizados. Os sócios poderão retirar suas

cartelas nas portarias da CSN, das 6h às 18h ou na
sede do sindicato, das 8h às 17h, na Rua Gustavo

Lira, 9, Centro, VR. E no dia do evento, poderão
adquiri-las das 8h às 9h, impreterivelmente, já que

o festival vai iniciar às 9h.


