
Sindicato mobiliza
campanha salarial

CSN | CAMPANHA SALARIAL 2022

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos inicia a mobilização dos
trabalhadores para a campanha salarial 2022, no Sul Fluminense. E como
não poderia ser diferente, prioriza consultar a categoria sobre quais
as reivindicações que deverão ser priorizada na pauta de reivin-
dicações, a ser encaminhada aos representantes da empresa.

Vamos dar início a nossa campanha salarial

CONSULTA AO TRABALHADOR DA CSN
A partir de hoje, a direção do
Sindicato dos Metalúrgicos inicia
a consulta para campanha sala-
rial 2022, na luta por reajustes e
benefícios.

É desta forma que a direção do
sindicato pretende consultar qua-
is as principais reivindicações dos
trabalhadores.

O sindicato ressalta a importância

dos trabalhadores responderem e
colocarem nas urnas, que esta-
rão  disponíveis até o dia 4/4 nas
portarias da empresa, para que
repassar as principais reivindi-
cações à direção da empresa.

Escolha cinco ítens que você gostaria que constasse na pauta de negociação para o Acordo Coletivo:

1.

2.

3.

4.

5.

RECORTE AQUI E
COLOQUE NA URNA

RECORTE AQUI E
COLOQUE NA URNA



O departamento jurídico do
Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense  convoca
os trabalhadores abaixo
relacionados a comparecer

Jurídico convoca trabalhadores da CSN
sobre o processo da 'hora de refeição'

ADELMO RIBEIRO FURTADO-CS 41.145
SILVIO ALVES SINEIRO - CS 41.157

SEBASTIÃO MAURÍCIO SOARES - CS 41.160
JADER JOAQUIM DOS SANTOS- CS 41.162

SILVIO DE ANDRADE - CS 42502
HECI FIGUEIREDO ALVES - CS 42526

MARCELO DE OLIVEIRA MARQUES - CS 42533
GILBERTO VALERIO BARBOSA - CS 42535

AMADEUS FRANCISCO ALVES JUNIOR  - CS 42541

a sua sede, localizada na
Rua Gustavo Lira, 9, tra-
zendo cópia de RG, CPF, PIS,
CTPS e comprovante de
matrícula da CSN.

Em função das medidas
protetivas necessárias
para combater o COVID-19,
o expediente do sindicato
tem sido de 2ª a 5ª feira,
das 13h às 17h.

A direção do sindicto solicitou à
CSN que apresente o cronograma
de reuniões com a Comissão de
PPR para apresentação das
metas e critérios, assim como os
resultados atingidos ou a atingir,
referentes aos exercícios de 2021
e 2022, para pagamento do PPR.

No documento de solicitação, a
direção do sindicato aproveitou
para ressaltar que o pagamento
do PPR sempre foi realizado no
mês de abril e que até o momento,
a empresa não se manifestou a
respeito do assunto.

Sindicato solicita à direção da CSN
cronograma de reuniões para discutir a

PPR dos trabalhadores

Ofício
entregue à
CSN no dia
28/3.


