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CSN chama novamente o
Sindicato para negociação

O departamento ju-
rídico do Sindicato  aca-
ba de ganhar na justiça
alguns dos processo que
garantem aos funcioná-
rios demitidos em 2006,
o pagamento da PLR da
empresa ORMEC.

Ao contrário do que
acontecia na gestão an-
terior, que nada fazia em

Sindicato ganha na
justiça o pagamento
da PLR de demitidos

em 2006
prol dos trabalhadores, o
sindicato está cada vez
mais atuante na defesa dos
interesses da categoria.

Nesta semana, foram
proferidas as primeiras sen-
tenças nos processos mo-
vidos em face da ORMEC,
pleiteando o pagamento da
PLR dos trabalhadores e o
resultado não poderia ser

outro senão a vitória.
Com esse resultado, o

departamento jurídico
acredita que a decisão
nos outros processos
deva seguir o mesmo
destino.

Mas, informamos
aos trabalhadores que
a empresa ainda pode
recorrer.

TRABALHADORES DEMITIDOS DA ORMEC

A CSN enviou, nesta
terça-feira, oficio à direção
do sindicato reabrindo as
negociações do acordo
coletivo 2008. A reunião
será hoje, às 14 horas.

Na semana passada,
após a direção do sindi-
cato recusar em mesa a
mísera proposta da reposi-

ção do INPC, o sindicato
avisou à empresa que a
discussão não merecia
nem ser levada à aprecia-
ção da categoria.

E como já foi dito no
boletim anterior, a direção
da empresa informou o re-
sultado da reunião afirman-
do que esta era a sua últi-

ma proposta, já que reflete
a realidade da região.

Ora, proposta que re-
flete a realidade da região
é a de aumento real!

Todas as empresas da
região, que já fecharam
acordo com o sindicato,
ofereceram, além da repo-
sição do INPC, aumento

real e mais um abono aos
seus trabalhadores.

Acreditamos que a em-
presa, ao chamar o sin-
dicato novamente para
negociar,  deve apresen-
tar alguma nova propos-
ta que mereça ser apreci-
ada pela categoria. Che-
ga de enrolação.

PLR da
CSN

A eleição da Comis-
são da PLR da CSN,
como já foi informado no
boletim anterior, está sob
judice, até que seja des-
pachado pelo juiz da 3ª
Vara do Trabalho.

O prazo que a CSN
teve para se pronunciar
já foi vencido.

A direção do sindica-
to acredita que esta elei-
ção será invalidada,
como ocorreu nas em-
presas Sankyu e SBM, já
que o processo apresen-
ta vícios e não respeita a
Lei 10.101, da PLR.
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A epidemia de dengue
está tirando o sono dos tra-
balhadores de toda a re-
gião. Até agora, foram re-
gistrados mais de 56 mil
casos no Estado do Rio de
Janeiro e o número de óbi-
tos sobe a cada dia. E pen-
sar que tudo poderia ter sido
evitado com campanhas de
conscientização e se cada
um fizesse sua parte.

Os cuidados devem ser

UNIDOS NA LUTA CONTRA A DENGUE
redobrados com as crianças,
que são as maiores vítimas
do mosquito.

Veja os sintomas: irrita-
ção, sonolência, dor de ca-
beça, sangramento nasal e
na gengiva, se for do tipo
hemorrágico, manchas ver-
melhas na pele, febre per-
sistente, falta de apetite, dor
abdominal forte e duradou-
ra, enjôo, vômito, que pode
vir com sangue, diarréia e

dor nas articulações.
Lembrando que para

acabar a proliferação dos
focos do mosquito todos
têm que evitar o acúmulo
de água em garrafas, pneus
velhos e pratinhos de vasos
de plantas e manter a caixa
d�água sempre fechada.

A dengue mata e aca-
bar com o mosquito de-
pende da conscientização
de todos.

k&k

A direção do sindicato
fez uma visita ao DMM
para apurar a reclama-
ção das péssimas condi-
ções do banheiro dos tra-
balhadores. A falta de hi-
giene e conservação do

Está marcada para o dia
29 de abril a primeira roda-
da de negociação da cam-
panha salarial 2008 dos tra-
balhadores da Sankyu.

O sindicato e a direção

Sindicato e Sankyu
negociam no dia 29

da empresa se reunirão
para entendimento de pau-
ta e para debater propostas.

Nesse momento a parti-
cipação dos trabalhadores
da empresa é fundamental

para fortalecer o sindicato
na luta por um acordo justo
e que atenda a necessidade
dos trabalhadores. A mobi-
lização é o segredo para as
conquistas.

Banheiro da Sankyu no DMM
banheiro coloca em risco a
saúde e a segurança dos
trabalhadores. Após confir-
mar a denúncia o sindicato
entrou em contato com a
direção da empresa para
reivindicar a reforma do ba-

nheiro. Lembrando que
seria uma boa se o cipis-
ta aposentado que vive
cortejando um diretor da
empresa resolvesse aju-
dar os trabalhadores a re-
solver o problema.

 Em resposta à de-
núncia dos trabalhado-
res de que estão sendo
coagidos a assinar uma
lista confirmando que ti-
ram uma hora de refei-

Denúncias de abusos sobre o
intervalo de refeição da CSN

ção, quando a prática é
diferente, o sindicato já
acionou o departamento
jurídico para pedir a in-
tervenção da Justiça do
Trabalho. Pediremos que

seja enviado um oficial
de justiça na empresa
para verificar as denún-
cias e tomar as provi-
dências junto à Justiça
do Trabalho.

NA MIRA DO SINDICATO

O sindicato recebeu de-
núncia de trabalhadores da
empresa que estão sofren-
do assédio moral do novo
gerente. Segundo a denún-
cia, o novo gerente grita e
humilha os trabalhadores
constantemente, o que ca-
racteriza assédio moral.

A direção do sindicato já
entrou com várias ações no
Ministério Público contra
empresas da região que des-
respeitam os seus funcioná-
rios. E fica o aviso, ou muda
de postura ou será mais um
a responder processo.

AssédioAssédioAssédioAssédioAssédio
moralmoralmoralmoralmoral

Manifestação
em frente ao
INSS será dia

28 de maio
A manifestação contra as

irregularidades ocorridas na
agência do INSS em Volta
Redonda será realizada no
dia 28 de maio.

A direção do sindicato
ainda determinará o horário,
que será divulgado em bre-
ve. O movimento será reali-
zado em repúdio aos indefe-
rimentos de aposentadorias,
auxílio doença, perícias feitas
sem a presença do trabalha-
dor, entre outras.

É fundamental que os tra-
balhadores que estejam com
problemas em suas aposen-
tadorias participem para for-
talecer o movimento e pres-
sionar o INSS a tomar provi-
dências urgentes.
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