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Quem tem medo
da verdade?
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10 milhões de desempregados
em um período de 3 meses

Nos últimos tempos, a onda pas-
sou a ser o fake News. É notícia in-
ventada na política, todos os dias,
com a única finalidade de denegrir
a imagem dos adversários. É uma
prática muito ruim, principalmen-
te porque causa a desinformação,
além, é claro, de manchar a ima-
gem dos agredidos.

Infelizmente, é também o que vem
ocorrendo em nossa categoria,
com um pessoal que se auto
intitula “de oposição”, que nem
metalúrgicos são, mas que usam de
todas as mentiras para atacar a di-
reção do nosso sindicato, tentan-
do provocar desunião.

Acordo coletivo em meio à pan-
demia: pergunte a um trabalhador,
qualquer um, de qualquer catego-
ria, se, na época em que estamos
vivendo, ele prefere lutar por au-
mento salarial ou garantir o seu
emprego.

Temos a certeza que qualquer tra-
balhador vai falar que prefere ga-

rantir o emprego. Foi exatamente
isso que fizemos quando negocia-
mos o acordo com a CSN este ano.

O trabalhador vai lembrar que recen-
temente a CSN ameaçou a demitir
aproximadamente 2.000 trabalha-
dores, em virtude da parada do Alto
Forno. Porém, a CSN se comprome-
teu durante as negociações do Acor-
do Coletivo, a não efetuar demissões
em massa. E mesmo diante dessa
pandemia, Alto Forno e Sinterização
parados, produção reduzida, grande
estoque de mercadoria, conseguimos
evitar que centenas de trabalhado-

res fossem demitidos.

Só a título de curiosidade: De abril
a junho, 12.000.000 (isso mesmo,
12 milhões) de brasileiros, segun-
do o IBGE, haviam perdido o empre-
go por causa da pandemia.

Tem mais: Graças a maturidade
dos trabalhadores da CSN, que
aprovaram o acordo, além da ga-
rantia do emprego, conquistamos
a PPR, que será paga em 9 de abril
de 2021, de 1,375 salários. Ou seja,
no ano que vem, mesmo tendo pas-
sado pela pandemia da Covid-19,
esta PPR está garantida!

Vamos às verdade,
uma a uma:



Plano de Saúde
A partir de segunda-feira, 5/10,
o sindicato disponibilizará uma
central de atendimento, atra-
vés do n° de telefone 2102-
2830, de 2ª a 5ªfeira, das 9h às
12h e das 13h às 17h, por onde
receberemos todas as deman-
das sobre o Plano de saúde.
Enquanto a justiça não resolve
essa questão, vamos tentar
amenizar os impactos, encon-
trando um melhor caminho
para os trabalhadores da CSN
e seus dependentes, bem como
aposentados e pensionistas.
Fiquem atentos aos boletins,
ele é o meio de comunicação
oficial utilizado para falar com
você trabalhador.

A respeito da troca do plano
de saúde, anunciado pela
CSN para acontecer a partir
de hoje (1º de outubro/
2020). O Sindicato informa
aos trabalhadores que já
propôs a ação para manter a
qualidade do plano de saú-
de, que há mais de 24 anos
é concedido pela CSN.

O sindicato estava aguar-
dando a decisão da 2ª Vara
do Trabalho de Volta Redon-
da, que seria proferida na
ação ajuizada pelo Sindica-
to dos Engenheiros, pois
existia a chance do proces-
so ser remetido ao Tribunal
no Rio e não ser julgado pela
1ª instância (Volta Redon-
da). E foi exatamente isso
que aconteceu. Com isso o
Sindicato pode definir me-
lhor sua estratégia e propor
a ação.

O trabalhador precisa acre-
ditar no seu Sindicato, pois
durante todos esses dias, a cha-
mada oposição metalúrgica,
tentou espalhar fake news
de que o Sindicato nada es-
tava fazendo para evitar a
substituição do plano de as-
sistência médica.

A verdade é que quando se
trata de ajuizamento de
ação, temos que analisar se
a ação é possível, a melhor
estratégia e o momento cer-
to para isso.

A ação ajuizada pelo sindica-
to vai atingir não só os traba-
lhadores da ativa, como ain-
da aposentados e pensio-
nistas, incluindo os não resi-
dentes em Volta Redonda.

O certo é que o Sindicato é
quem tem a legitimidade
para defender os direitos e
garantias dos trabalhadores,
por isso, o trabalhador deve
evitar acreditar em notícias
falsas espalhadas por pes-
soas que não tem compro-
misso com os trabalhadores
e só causam confusão. Na
verdade é exatamente isso
que eles querem provocar
desunião para que o resulta-
do negativo recaia sobre a
responsabilidade da Direto-
ria do Sindicato.

O SINDICATO REFORÇA O
SEU COMPROMISSO COM OS
TRABALHADORES DE QUE
IRÁ LUTAR ATÉ O FIM PARA
MANTER A QUALIDADE DO
NOSSO PLANO DE SAÚDE.

JUSTIÇA DO TRABALHO DECIDIRÁ
SOBRE O NOSSO PLANO DE SAÚDE

ALBERTO LUIZ EVARISTO - 41705
ALEXANDRE SOARES DA SILVA - 40996
ALFREDO R. DE MAGALHAES - 47150
ANTÔNIO CARLOS DE PAULA  - 30959
CARLOS EDUARDO FERNANDES - 41849
CLAUDIO ALVES DE SOUZA
DELSON FRANCISCO LESSA
DENILSON SANTANA ARANTES -  39352
EDMILSON MOREIRA DE ANDRADE
EDUARDO GERVÁSIO MARQUES - 39439
ELIZABETH DA SILVA N. PEREIRA - 47663
ERNANI DE CASSIA MORATELLI -  37144
FABIO BOSSER CARDOSO - 39845
FABIO DA SILVA SENA
GERSON ALVES - 44790
GUILHERME P. B. DA SILVA (FALECIDO)  - 41442
JOÃO CARLOS MARTINS DO COUTO - 39086
JORGE ISRAEL SOUZA LIMA BARUD - 41233
JOSE MARIA GOMES - 36240
LESCY ROMULO BRAGA JUNIOR - 47793
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - 41779
LUIZ CARLOS LOPES - 42474
MARLOS LOPES OLIVEIRA - 45716
PAULO CESARIO ALVIN (FALECIDO) - 39183
RICHARD NUNES - 42865
SEBASTIÃO BATISTA FILHO - 40930
VALTER PERSIO SILVA GONÇALVES - 45600
VAGNO TAVARES DOS PASSOS - 44801

SEGUE ABAIXO OS TRABALHADO-
RES QUE AINDA NÃO TROUXERAM
DOCUMENTOS DE RG, CPF, COMP.

DE RESIDÊNCIA E CTPS PARA O
PROCESSO DE INSALUBRIDADE


