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CSN apresenta nova
proposta para o
acordo de turno

ACORDO DE TURNO

Após recusar em mesa a pro-
posta da CSN para renovação do
acordo do turno, a direção do
Sindicato dos Metalúrgicos
voltou à mesa de negociação
com a empresa na última quinta-
feira. Representantes da CSN
ofereceram uma nova proposta
de abono no valor de R$ 4.275 , a
ser pago em três parcelas iguais
de R$ 1.425. Caso aprovada, a
primeira parcela deverá ser

depositada no próximo dia 23/
12; a segunda, no dia 23/1/2020;
e a última, no dia 23/2/2020.
O sindicato convoca os meta-
lúrgicos a participar da votação
na próxima terça-feira, dia 3/12,
das 6h às 18h, na Praça Juarez
Antunes. E aproveita para
renovar o seu compromisso em
lutar sempre na defesa dos
interesses dos trabalhadores.

Sindicato convoca os metalúrgicos
do turno à votação, por escrutínio

secreto, nessa terça-feira (3/12), das
6h às 18h, na Praça Juarea Antunes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Os Presidentes do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas, de
Material Elétrico, de Material
Eletrônico e de Informática de
Barra Mansa, Volta Redonda,
Resende, Itatiaia, Quatis, Porto
Real e Pinheiral e da Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, mecânicas e de
Material Elétrico do Estado do Rio
de Janeiro, abaixo assinado, no uso
de suas atribuições estatutárias,
CONVOCAM TODOS OS EMPRE-
GADOS DO TURNO ININTER-
RUPTO DE REVEZAMENTO DE
OITO HORAS DA COMPANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN
na Unidade de Volta Redonda
(Usina Presidente Vargas), repre-
sentados por esta entidade sin-
dical, para participarem da
Assembleia Geral Extraordinária,
que realizar-se-á na próxima terça
feira, dia 03/12/2019, com inicio da
votação secreta as 06:00 horas e
termino as 18:00 horas, na Praça
Juarez Antunes, Vila Santa Cecília,
Volta Redonda/RJ, para discu-
tirem e deliberarem, por escrutínio
secreto, a seguinte ordem do dia:
1. Aprovação ou Rejeição da pro-
posta apresentada pela CSN para
renovação do Acordo Coletivo do
Turno de Revezamento 2019/2021
abaixo especificadas:
- Abono de R$ 4.275,00, pagos da
seguinte forma:
.1ª Parcela de R$ 1.425,00 no dia
23/12/2019;
.2ª Parcela R$ 1.425,00 no dia 23/
01/2020;
.3ª Parcela 1.425,00 no dia 23/02/
2020.
Volta Redonda, 29 de novembro
de 2019.

SILVIO JOSÉ CAMPOS
PRESIDENTE

MARIO JOSÉ TOROBAY
PRESIDENTE



É preciso
VOTAR
na CHAPA 1

Se você mora em localidade
onde não haverá eleição pre-
sencial, se esforce em se deslo-
car até um local de votação e
exerça, você mesmo, o seu
direito de votar. Lembre-se, o
patrimônio da CBS é nosso e
precisamos ter representantes
nossos nos conselhos da CBS.
Não se deixe “convencer” de dar
procuração para que outro vote
por você. Isto é como entregar o
seu cartão de banco e senha
para que outros movimentem a
sua conta. Você faria isto? Pro-
curação não é muito diferente.

ELEIÇÕES CBS

QUEM JÁ DEU A PROCURAÇÃO:
Sem problema! Vá, assim
mesmo, a um local de votação
e exerça o seu direito de votar.
Quando o seu “procurador” chegar
para votar por você, não poderá
fazê-lo, pois você votou direta-
mente. A procuração será sim-
plesmente cancelada.
Se você for pressionado a dar
procuração ou sofrer qualquer
tipo de represália (constran-
gimento) por não dar a pro-
curação, lembre-se: ISSO TEM
NOME E SOBRENOME: CHAMA-
SE ASSÉDIO MORAL.

Caso isso aconteça, procure o
sindicato da sua categoria. Ele
irá assessorá-lo juridicamente
para levar o ASSEDIADOR a
responder na Justiça pela sua
conduta.
LEMBRE-SE:  A CHAPA 01 é a
verdadeira representante dos
empregados
NÃO PEDIMOS PROCURAÇÃO.
PEDIMOS VOTOS PARA DE-
FENDER OS SEUS INTERESSE
Forte abraço,
SILVIO CAMPOS
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