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FIM DA GREVE

SINDICATO E TRABALHADORES
PARALISAM 100% DAS ATIVIDADES
DAS EMPRETEIRAS DA CSN
Empresa se viu obrigada a convocar seu aparato de segurança e o reforço da Polícia Militar
a última sexta-feira, dia 16 de setembro, no terceiro dia de greve, a
diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção
Civil de Volta Redonda e região, com o
apoio da Central Única dos Trabalhadores
(CUT), conseguiu paralisar as atividades
de todas as empresas que prestam serviço
na CSN, obrigando a Usina a convocar seu
aparato de segurança e o reforço do Estado
com a presença da Polícia Militar.
Essa ação do Sindicato e da categoria
foi decisiva para o Setor Patronal recuar e
aceitar a proposta dos trabalhadores de 9%
de reajuste salarial, reajuste de R$ 200,00
na cesta básica (para os trabalhadores do
interior das indústrias) e R$ 130,00
(trabalhadores de fora das indústrias).

N

Trabalhadores de Volta Redonda
novamente fazem história
A diretoria do Sindicato parabeniza todos os trabalhadores que
prestam serviço no interior da CSN
pela participação na greve e coragem
de fazer esse enfrentamento com o
Setor Patronal. Mais uma vez os
trabalhadores de Volta Redonda
fizeram história na luta política pela
reivindicação dos seus direitos, junto
com o Sindicato e o apoio da CUT.

Nossa greve teve destaque no
Brasil inteiro. Neste momento em
que o governo golpista e setores
empresariais estão unidos para
retirar os direitos dos trabalhadores, aqui na região nossa categoria
não aceitou essa imposição, fez o
enfrentamento e foi vitoriosa.
Parabéns a todos pela luta e pela
vitória! Juntos somos fortes!

Multa de R$ 495,00 para profissionais e
R$ 440,00 para ajudantes, para as
empresas que não tem PLR (Participação
nos Lucros e Resultados). Correção de 9%
no valor do seguro de vida. Carga extra no
cartão alimentação de R$ 100,00 para os
profissionais e R$ 80,00 para os ajudantes
que prestam serviço no interior das
indústrias (referentes ao retroativo), para
cada mês trabalhado.

DIA NACIONAL DE PARALISAÇÃO
A diretoria do Sindicato comunica que hoje (22), está realizando um ato para denunciar
e barrar o ataque aos direitos sociais e trabalhistas que o governo Temer está propondo colocar em prática. O objetivo é alertar todos os trabalhadores para a necessidade
de se manterem em permanente mobilização. Os alvos do governo são “o negociado
sobre o legislado”, terceirização: PL 4330 e aposentadoria, além de outros já anunciados como FGTS, férias, 13º salário e jornada de trabalho de mais de 12 horas diárias.

VAMOS NOS MOBILIZAR PELOS NOSSOS DIREITOS!!!

