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Grupo desconhecido

divulga notícias falsas
aos metalúrgicos

Essa semana, a diretoria do Sindica-
to dos Metalúrgicos foi surpreendi-
da com um boletim, divulgando uma
proposta de votação de um acordo
coletivo, que estaria sendo interme-
diado pelo próprio sindicato.

Lamentavelmente, o sindicato tem
que vir a público, se reportar aos tra-
balhadores para desmentir que es-
teja havendo qualquer votação e se-
quer negociação sobre acordo cole-
tivo de trabalho. Até porque o acor-
do vigente tem validade de 2 anos,
portanto, só terá vencimento em
abril de 2022.

É importante esclarecer aos meta-
lúrgicos que é fundamental que todos
só acreditem nas notícias publicadas
através dos órgãos oficiais de infor-
mação da sua entidade. Ou seja: bole-
tim, site www.sindmetalsf.org.br e
facebook.

Sindicato esclarece
que não está acon-
tecendo nenhuma
negociação sobre

acordo coletivo en-
tre sindicato e CSN

Não está clara qual a verdadeira in-
tenção desse grupo de desocupados,
com a divulgação dessas mentiras.
E, antes de mais nada, o sindicato
pede aos trabalhadores que tenham
muito cuidado com esse tipo de fake
news divulgada, que só traz dúvidas
e confusão no chão da fábrica.

Nas palavras do presidente, Silvio
Campos: “Vamos todos ficar em
alerta com a maledicência de al-
guns poucos, que, simplesmente,
não têm o que fazer e querem per-

turbar a nossa vida e trazer prejuí-
zo a nossa luta (que não está fá-
cil) por melhores salários e condi-
ções de trabalho. E, como presi-
dente, reafirmo que no momen-
to não há nenhuma negociação
com a CSN sobre acordo coletivo.
A nossa campanha salarial geral-
mente inicia em fevereiro com a
pesquisa de pauta de reivindica-
ção junto aos trabalhadores. Na
próxima Campanha, vamos jun-
tos lutar para recuperar as perdas
por conta da pandemia.” .




