
Ou negocia ou
vamos parar!
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Após o resultado da últi-
ma votação dos metalúr-
gicos, que rejeitou por
quase 100% a proposta
apresentada pela em-
presa, a CSN não reto-
mou às negociações.

Os trabalhadores da CSN
estão vindo do resultado
de um acordo que, na
época, foi  aprovado para
evitar 1800 demissões,
que aconteceriam em
função da crise sanitária
que o país estava enfren-
tando com a pandemia e
a obrigatoriedade do lock-
down (isolamento).

Hoje, a realidade é outra.
A CSN deu a volta por
cima e bateu o recorde,
lucrando mais de R$ 13
bilhões de reais em 2021.
E, agora, não quer dar um
pedaço do bolo aos que
são verdadeiramente os
responsáveis por esse
resultado financeiro da
empresa, os metalúrgi-
cos, mineiros e portuários.

Os trabalhadores da CSN

exigem o pagamento
imediato de uma PLR jus-
ta! Assim como, aumento
no cartão alimentação
para suprir as neces-
sidades básicas de super-
mercado e mais: equi-
valência ao plano de
saúde anteriormente con-
cedido, melhoria na ali-
mentação do refeitório e o
fim do banco de horas.

E o sindicato avisa: se a

CSN não retomar as ne-
gociações, imediatamen-
te, seus diretores, unidos
aos trabalhadores da
empresa, vão partir para
greve, mas uma greve
legal, seguindo todos os
requisitos da lei de greve
como: aprovação da greve
em assembleia dos traba-
lhadores, publicação de
edital de greve e todos os
rituais da lei nº 7783/89.



Por reivindicação do sindicato, a
assessoria jurídica do Sindicato
dos Metalúrgicos do Sul Flumi-
nense acaba de conquistar anistia
dos valores referente à copar-
ticipação a partir de 1/10/2020 até
31/12/2021 para aqueles traba-
lhadores que possuem o plano
por decisão judicial.

A vitória ocorreu após muita luta e
reivindicações, nesse período em
que a LIV Saúde assumiu a ope-
ração do plano de saúde dos
trabalhadores da CSN.

Vale lembrar que, desde de 1/10/
2020, os trabalhadores não
conseguiam emitir boleto para
pagamento de sua coparticipação
no plano. O que  gerou uma enor-
me dívida a esses trabalhadores e
a possibilidade de deixarem de ser
atendidos por falta de pagamento.

No último dia 16/3, após inúmeras
reuniões realizadas com a LIV para
tratar do assunto,  que nunca
tiveram êxito, o sindicato noti-
ficou extrajudicialmente à em-
presa para que se abstivesse de
efetuar a cobrança dos valores
acumulados. Além de  notificar
também à CSN para que não
suspendesse o plano de saúde dos
referidos trabalhadores.

Em resposta, a LIV Saúde, infor-
mou que não vai efetivar as co-
branças relativas ao período de
01/10/2020 a 31/12/2021.

A direção do Sindicato dos Meta-
lúrgicos continuará conversando
com a LIV para que o problema
seja resolvido definitivamente.

Sindicato consegue anistia da
coparticipação/LIV para trabalhadores

que possuem o plano por decisão judicial


