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CAMPANHA SALARIAL 2014

Mediador vai
apresentar proposta
na próxima reunião

Nova relação de
beneficiados no

processo da
“Hora de Refeição”

O Sindicato dos Metalúrgicos
publica nova relação de
beneficiados pelo processo da
“Hora de Refeição”, movido
pelo seu departamento jurídico.
Os trabalhadores deverão
comparecer na sede do
Sindicato, na Rua Gustavo Lira,
nesta próxima 5ª feira, dia 7/8,
às 10h, para retirar seus alvarás.
Veja abaixo a relação de
beneficiados:

40394 - PAULO ROBERTO CARDOSO DE SOUZA

40395 - EDUARDO ANTONIO FERNANDES

40402 - AIRTON ALMEIDA ROCHA

40404 - VICENTE MARIANO DA SILVA ANASTÁCIO

40405 - JULIO CESAR BATALHA

40406 - ODAIR EDUARDO DA CONCEIÇÃO

40414 - CARLOS DOS SANTOS SILVA

40418 - GILMAR GONÇALVES DA SILVA

40426 - CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA

40428 - PAULO ROBERTO CARAMEZ DE OLIVEIRA

Em reunião ocorrida ontem, dia
5/8, na sede do Ministério do
Trabalho, em Volta Redonda,
das 9h às 12h15, represen-
tantes da CSN fizeram suas
ponderações, falaram sobre o
cenário econômico no país,
entre outros argumentos. Por
sua vez, a direção do sindicato
colocou sua posição em defesa
dos metalúrgicos.

O mediador, Dr. Luiz Felipe
Monsores de Assumpção, ficou
de analisar o caso e apresentar

uma proposta na próxima
reunião que será na segunda-
feira, dia 11 de agosto, nova-
mente na sede do Ministério do
Trabalho, em Volta Redonda. A
proposta a ser apresentada e
deverá contemplar as partes e
acabar com o impasse sobre o
acordo coletivo de trabalho
2014/2015 da CSN.

O sindicato vai aguardar a
posição do mediador para
então levar ao conhecimento
dos trabalhadores.
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No dia 8/8, o atendimento jurídico no
Sindicato dos Metalúrgicos será
suspenso na parte da manhã,
retornando normalmente às 13h30.

CURSOS GRATUITOS

Informática, Manutenção de Computadores,
AutoCad, Inglês, RH e Panificação

INSCRIÇÕES: 28/07 a 02/08,
de 9h às 19h

Locais: Sindicato dos Metalúrgicos (Retiro)
e sede do IDE - Santa Cruz (Estrada Sta
Cecília do Ingá)

Informações: (24) 3337-4079
www.facebook.com/idemundi

Documentos necessários: foto 3x4 / cópia RG, CPF,
comprovante de residência / 1kg de alimento

Atendimento jurídicoAtendimento jurídicoAtendimento jurídicoAtendimento jurídicoAtendimento jurídico

DESCONTOS ESPECIAIS
PARA SINDICALIZADO

Está pronto para ser votado na
Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) projeto de lei que
obriga municípios e o Distrito Federal a
aplicarem multas a quem descarta lixo
nas vias públicas. A proposta, de autoria
do senador Pedro Taques (PDT-MT), tem
parecer favorável do relator, senador
Randolfe Rodrigues (PSOL-AP).

O Projeto de Lei do Senado (PLS) 523/
2013 acrescenta à Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) a
proibição de descarte irregular de
resíduos ou rejeitos em vias públicas.
Além disso, a proposta exige que os
municípios e o DF regulamentem a
forma correta do descarte e
estabeleçam multas para quem

descumprir a regra. O projeto dá o
prazo de dois anos para que o DF e os
municípios regulamentem a nova lei.

Para o autor, atualmente as pessoas têm
dificuldade de saber como descartar e
tratar adequadamente o lixo. O
problema, para Taques, no entanto, será
resolvido apenas com investimento em
educação, tecnologia e gestão eficiente.

Em seu relatório favorável, Randolfe
Rodrigues analisou a constituciona-
lidade, a técnica legislativa e a
juridicidade do projeto. O mérito da
proposta deve ser analisado pela
Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e
Controle (CMA), que vota o texto de
forma terminativa.

CCJ pode votar projeto que
prevê multa para quem

joga lixo nas ruas
Após anunciar que o lucro líquido do 2º
trimestre encolheu para R$ 19 milhões,
principalmente por aumento das despesas
financeiras e da equivalência patrimonial
negativa, a CSN reiterou metas de venda
de aço e de minério no acumulado de
2014, bem como a expectativa de
investir quase R$ 2,8 bilhões no ano.

Para a siderúrgica, a 2ª metade do ano
deverá ser "melhor" para os negócios, o
que poderá resultar em melhora do
resultado antes de juros, impostos,
depreciação e amortização (Ebitda) no
4º trimestre e redução da alavancagem
financeira. Além disso,  a partir de
setembro, a situação também melhora
com sinais do governo e flexibilização
do crédito.
Fonte: Valor Econômico

2º semestre será
melhor para o

setor siderúrgico,
prevê CSN


