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Os 30 trabalhadores relacionados
ao lado devem comparecer à
sede do sindicato na próxima
quarta-feira (26/2), 10h, para
retirarem seus alvarás.

Sindicato paga mais metalúrgicos
vitoriosos no “Hora de Refeição”

Atenção
Trabalhadores da Gil

O presidente do sindicato,
Renato Soares, está em constante
diálogo com o RH da CSN para
tentar acelerar o processo de
realinhamento dos trabalhadores
desta área. Na época em que
aconteceu a formulação do Plano
de Cargos e Carreiras, o pessoal
da Gil era “apoio”, por isso não
tiveram o realinhamento.

O sindicato cobra que esta

área é mais importante que isso
e devem ser encaixados como
“produção e logística” no Plano.
A empresa se reunirá com a
direção de São Paulo para
tomarem esta decisão. As
negociações não estão sendo
fáceis, mas o sindicato acredita
que, em breve, serão dadas boas
notícias. É só ter um pouco mais
de paciência.

Convênio
Farmácia
Até hoje o sindicato e os

trabalhadores estão esperando
que a CSN cumpra o que se
comprometeu em relação ao
Convênio Farmácia.: oferecer
ao trabalhador outra opção, já
que o convênio atual não
satisfaz. Esperamos que a
empresa não espere chegar o
próximo acordo coletivo para
tomar providências e usar o
convênio como moeda de
barganha!

Informe INSS e FGTSInforme INSS e FGTSInforme INSS e FGTSInforme INSS e FGTSInforme INSS e FGTS
No período de 25/2 a 12/3 não haverá

atendimento para os processos do FGTS e INSS.
O atendimento retorna normalmente em 13/3.

CS44294 - MIGUEL ARCANJO HIPÓLITO
CS44297 - OCIMAR ANTONIO DA SILVA
CS44299 - OSMAR GONÇALVES DE ALMEIDA
CS44301 - PAULO HENRIQUE MAGALHÃES
CS44302 - PEDRO CARLOS DA SILVA VEIGA
CS44307 - ROMULO COUTO RIBEIRO
CS44316 - WILLIAN VIEIRA MENDES
CS44317 HUMBERTO SARAIVA
CS44326 - MARCOS PARAVISO FERREIRA
CS44331 - JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA
CS51522 - ADILSON DE LAIA NEVES
CS51523 - ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA
CS51527 - LUCIANO NORBERTO
CS51529 - WELINGTON DE ALMEIDA LOPES
CS51549 - JOSÉ FERREIRA BORGES

CS51551 - ÉRICO DE SOUZA BASTOS
CS51578 - REGINALDO CASTRO DE SOUZA
CS51580 - ALAN CELSO DUARTE F CHAGAS
CS51581 - WILLIAN MOTA MELO
CS51582 - ROBERTO DE FREITAS TRINDADE
CS42924 - SALVADOR AFONSO BOGONI
CS42926 - SIDCLEY LUIZ DE SOUZA RAMOS
CS42929 - VANI RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CS42931 - ANTENOR VICTOR BARRETO NETO
CS42935 - ANÍSIO RODRIGUES DE ASSIS
CS42936 - ALTAIR DE OLIVEIRA FILHO
CS42937 - ANDRÉ LUIZ NOSTÓRIO DA SILVA
CS42949 - CLAUDIO ANTÔNIO CAMPOS
CS42941 - CLEBER ARIEL LANDIM GROETAERS
CS42943 - CLEOMIR PIRES

Enquanto a oposição fala, o
sindicato age! Quase 200
trabalhadores já receberam este
ano seus alvarás referentes aos
processos de Hora de Refeição
e de PLR da CSN. Além disso, o
acordo proposto pela empresa,
mediado pelo sindicato, garantiu
agilidade no pagamento dos
processoas da “Hora Extra da
Laminação”, e teve aprovação
de 98,5%. Sindicato de luta é
aquele que defende os direitos
dos trabalhadores até o fim!
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Sindicato abre
nova turma de

Inspetor de
Qualidade

O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense está abrindo
mais uma turma para o curso de
Inspetor de Qualidade, em
parceria com o Centro de
Qualificação Profissional Qualific,
com descontos especiais para
associados e seus familiares. A
grade do curso é:

Classificação dos materiais;Classificação dos materiais;Classificação dos materiais;Classificação dos materiais;Classificação dos materiais;
Desenho geométrico;Desenho geométrico;Desenho geométrico;Desenho geométrico;Desenho geométrico;
Desenho mecânico;Desenho mecânico;Desenho mecânico;Desenho mecânico;Desenho mecânico;
Componentes elétricos;Componentes elétricos;Componentes elétricos;Componentes elétricos;Componentes elétricos;
Componentes mecânicos;Componentes mecânicos;Componentes mecânicos;Componentes mecânicos;Componentes mecânicos;
Metrologia.Metrologia.Metrologia.Metrologia.Metrologia.
As inscrições devem ser feitas na

sede do sindicato na Rua Gustavo
Lira, nº 9, no Centro de Volta
Redonda. Mais informações pelos
telefones: (24) 98844-8872 /
99916-2025.

Atenção Vigilantes / Guarda
Patrimonial da CSN

A CSN se comprometeu a pagar,
no final deste mês, o adicional de
periculosidade para seus Vigilantes/
Guardas Patrimoniais. O paga-
mento será feito retroativo ao mês
de dezembro, quando a
regulamentação da Lei foi
assinada pelo Ministro do Trabalho.

O Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul
Fluminense aproveita para
informar à categoria que o
Sindicato dos Vigilantes
entrou com ação judicial no
Ministério do Trabalho, para
que esses trabalhadores
passem a ser representados
pelo sindicato da categoria.

Caso isso aconteça, haverá
uma redução dos benefícios

desses profissionais. É um
compromisso desta gestão
evitar que isso aconteça!

Em breve convocaremos
uma assembleia com esses
trabalhadores para que se
familirizem com a Convenção
Coletiva dos Vigilantes e o
Acordo Coletivo da CSN. O
sindicato entende que, quem
deve decidir por qual
sindicato quer ser
representado é o trabalhador.
Para tomar esta decisão é
preciso estar ciente de cada
cláusula de ambos os
acordos, para que conheçam
todos os benefícios que serão
alterados.

Trabalhadores  que
não retiraram seus
alvarás do “Hora

de Refeição”
Na semana passada, o sindicato

soltou uma listagem com 30
trabalhadores para retirarem seus
alvarás do “Hora de Refeição”. Seis
deles não compareceram. Pedimos
aos companheiros que conheçam
esses metalúrgicos para entrarem
em contato com eles, informando
da vitória e solicitando suas
presenças na sede da Gustavo Lira,
nº 9, em horário comercial:

CS46842 - MARCELO DE SOUZA
CS46844 - RENATO DE SOUZA COUTINHO
CS46845 - RODOLFO M. GONÇALVES
CS46847 - ALEXANDRE CORREA DE AGUIAR
CS46850 - MARCELO LIVER SANTOS
CS52481 - LEANDRO DA SILVA

Informe sobre o processo da
“Hora Extra da Laminação”
O sindicato comunica que ainda

irá demorar um pouco o pagamento
dos 1.300 dos trabalhadores no
processo das Horas Extras da
Laminação. Isso porque a Justiça do
Trabalho, que emitirá os alvarás,
possui poucos funcionários e isso
demanda tempo. Mas é provável
que os pagamentos comecem na
segunda quinzena de março.

Quanto aos aproximadamente 100
trabalhadores que informaram que
estavam trabalhando na Laminação no
período de 26/01/09 a 11/04/09,
mas não estavam com seus nomes na
listagem que a CSN enviou à Justiça. A
empresa irá confirmar cada caso e
apresentar os valores ao sindicato, para
que seja convocada uma assembleia
com esses trabalhadores.

Processo da PLR 1Processo da PLR 1Processo da PLR 1Processo da PLR 1Processo da PLR 1
No próximo boletim o sindicato informará mais

150 trabalhadores vitoriosos no processo da PLR 1
da CSN. Estamos aguardando a emissão dos alvarás
e o depósito nas contas.


