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Sindicato chama CSN à

renegociar ítens econômicos
do último Acordo Coletivo

O Sindicato dos Metalúrgicos pro-
põe à CSN reabertura de negocia-
ção sobre os ítens econômicos ce-
lebrados no Acordo Coletivo dos
Trabalhadores  2020/2022.
Entendendo o atual momento de cri-
se que os trabalhadores vem en-
frentando, a diretoria do sindicato
decidiu encaminhar um ofício solici-
tando a renegociação dos ítens eco-
nômicos, que constam no Acordo
Coletivo assinado no ano passado,
com validade de 2 anos. Ressaltan-
do que o acordo passado levou em
consideração as alegações de dificul-
dades econômicas da empresa. O que
levou os trabalhadores a aprovar um
acordo para manutenção de seus em-
pregos. Mas, hoje, diante da mudan-
ça do cenário, em que a empresa ob-
teve altos lucros e previsão de recor-
des, enquanto os empregados pas-
sam por dificuldades, o sindicato
decidiu intervir junto à CSN para
retornar à mesa de negociação.

Esse ano, a CSN vai completar 80
anos, uma data muito especial
para os seus trabalhadores. Assim
sendo, há grande expectativa de
contar com a compreensão da em-
presa na revisão do Acordos Cole-
tivo e Acordo  de Abono/PPR, de
modo que possa trazer uma com-
pensação aos trabalhadores.

O sindicato está reivindicando: re-
ajuste dos salários conforme o INPC
acumulado no período maio 2020

a abril de 2021. Extinção do Banco
de Horas de modo que as horas ex-
tras voltem a ser pagas mensal-
mente. Reajuste do valor do Cartão
Alimentação mensal para R$ 500.
Diminuição da participação do tra-
balhador no Cartão Alimentação
de 5% para 1% em cada parcela
mensal. Concessão de um crédito
Extra no Cartão Alimentação no
valor de R$ 600. Pagamento do
abono/PPR de 2020 em 100% do
target ao invés de 55% do target
anteriormente acordado. E, por
fim, a melhoria do Plano de Saúde
de modo que a cobertura volte a
ser nacional ao invés de regional.



OBADIAS LÚCIO BRAGA
LUIZ GODY RIBEIRO DA SILVA
LUIZ CARLOS DE ASSIS MATEUS
JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA - CS 33225
PAULO ROBERTO ALVES - CS 33230
ELEAZAR DE AVELAR RODRIGUES - CS 33248
ANTONIO ROBERTO PINTO PEREIRA - CS 32292
BENEDICTO ESTEVÃO FILHO - CS 33311
ISAEL MIGUEL DE ALMEIDA - CS 33324
MÁRCIO MONTEIRO DE MATTOS - CS 48653

O Departamento Jurídico do Sindi-
cato dos Metalúrgicos solicita o
comparecimento COM URGÊNCIA
dos trabalhadores, abaixo relacio-
nados, que têm processos referen-
tes à hora refeição (intervalo
intrajornada).

Os convocados deverão apresentar
RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho
(páginas da foto, qualificação civil
e contrato de trabalho com a CSN)
e comprovante de matrícula.

Mais uma vez, o sindicato informa
que, devido a pandemia, o seu horá-
rio de funcionando está seguindo
uma jornada  reduzida - de segunda a
quinta-feira, das 13h às 17h.

Mais informações: (24) 2102-2805/
2102-2809/99225-9009( Whatsapp).
Email: atendimento.smsf@gmail.com
para envio dos documentos, se o
trabalhador desejar. Importante es-
clarecer que os arquivos devem ser
enviados em PDF.

RODNEI DE SOUZA AMORA - CS 8656
LUIS LINS DE QUEIROZ FILHO - CS 48662
ODILEI MAX DA SILVA - 48677
RAMON ALBERTO DA SILVA - CS 48655
ANDERSON FERRUGNI DE OLIVEIRA - CS 31754
ELCIO DE SOUZA PINTO - CS 31818
IVANIR GONÇALO RODRIGUES - CS 31845
ALTAIR JOAQUIM DE MORAES - CS 31916
LUIZ ANTONIO CASSIMIRO - CS 31920
JUAREZ MARTINS MACIEL - CS 31985

VEJA ABAIXO A  RELAÇÃO DOS CONVOCADOS:

Sindicato convoca
a comparecer

A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense e o seu
corpo de funcionários  lamentam profundamente o falecimento de
seus apoiadores: CARLOS ALBERTO (CARLINHO BOPE) e do FLÁ-
VIO SILVAS, que perderam suas vidas neste último mês. É de gran-
de reconhecimento o período de convivência, de contribuição e de
amizade que ficaram marcados na história deste sindicato. “Nossa
eterna gratidão”!

DIREÇÃO DO SINDICATO
CONSEGUE GARANTIR

O PAGAMENTO DO PPR
2020  AOS DEMITIDOS

Após meses de negociação com a
direção da CSN, o Sindicato dos
Metalúrgicos conseguiu garantir
o recebimento do Programa de
Participação nos Resultados dos
demitidos 2020 da empresa.

“Depois de muita cobrança e
pressão sobre a empresa, come-
moramos o resultado: conse-
guimos que os trabalhadores
tivessem finalmente o seu di-
reito sobre os valores do PPR
garantido no seu bolso. Assim
como esse, sempre vamos lutar
pelos direitos e interesses dos
trabalhadores. Também somos
trabalhadores e conhecemos
bem a realidade de cada traba-
lhador, que precisa ser valoriza-
do e bem remunerado pelo em-
pregador”, comemora o presi-
dente Silvio Campos.

Sindicato reivindicou à CSN a
construção de um conjunto
habitacional para os trabalha-
dores que se interessarem em
ter sua cada própria. Isso será
feito em parceria com a Caixa
Econômica.

É importante esclarecer que os
detalhes desse assunto será
discutido mais à frente com a
empresa. E é por isso que os
trabalhadores precisam estar
atentos nas informações que
serão divulgadas nos próxi-
mos boletins do sindicato.

Trabalhador terá a
chance de comprar

a casa própria

Até que seja resolvida a questão do plano de saúde, o traba-
lhador poderá continuar denunciando ao sindicato qualquer

problema que tenha com os serviços do plano de saúde. O
sindicato disponibiliza o serviço de 2ª a 5ªfeira, das 13h às 17h.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
SOBRE O PLANO DE SAÚDE

disque 24 99225.9009


