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Decisão da CSN em
fechar portaria do
Retiro prejudica
trabalhadores

A decisão da CSN em fechar a
portaria de entrada do Retiro, no
horário de 23h às 6h da manhã,
vai prejudicar centenas de
trabalhadores, principalmente
aqueles que moram do lado
esquerdo do Rio Paraíba e estão nos
três turnos: 18h às 24h, zero hora às
6h e os que entram 6h.

“Essa decisão da empresa vem a
prejudicar aqueles trabalhadores que
há anos estão acostumados a fazer
o mesmo percurso, no mesmo
intervalo de tempo, a pé ou de
bicicleta. Nós da direção do
sindicato discordamos dessa medida
até porque não há nenhuma
justificativa palpável de discussão”,
afirma Silvio Campos.

Esta medida vai afetar a cidade toda
já que deverá causar o aumento no
fluxo de carros e, consequentemente,
o índice de poluição, que já não é
baixo na cidade em função da sua
própria produção de toxinas. Além
de prejudicar aqueles que vão a pé
ou de bicicleta para o trabalho.

“Enquanto a gente observa que,
cada vez mais, as empresas no
mundo todo se preocupam com a

mobilidade urbana, criando
alternativas para colaborar com o
fluxo das cidades e a diminuição de
poluentes no ar, a CSN vem na contra
mão da história. Buscando dificultar
a vida dos trabalhadores e prejudicar
ainda mais os problemas que Volta
Redonda já vem apresentando como
o de engarrafamento e o índice
altíssimo de poluição do ar”, defende
o diretor da Comunicação
Bartolomeu Citeli.

Sem falar que várias linhas de ônibus
não circulam neste horário, o que vai
obrigar os trabalhadores a voltarem
a pé para suas casas, aumento o
risco de acidentes de trajeto e
diminuindo o tempo de descanso do
trabalhador. Sem falar no aumento
do custo de transporte para a
empresa e no bolso do trabalhador.

O sindicato já se manifestou
contrário e espera da direção da
empresa que reveja a sua decisão.
Assim como espera das autoridades
do município providências para que
siderúrgica  volte atrás da medida.

Segundo o boletim informativo da
empresa a decisão está vigorando
desde  última segunda-feira, dia 15.

A nova diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense,
recém empossada e liderada por
Silvio Campos, decidiu investir na
comunicação entre o trabalhador
e o sindicato.

Assim, já disponibilizou uma page
no facebook (www.facebook.cm/
OmetalúrgicodoSulFluminense)
para que o trabalhador possa
sugerir e opinar sobre os serviços
de atendimento da entidade.

Outra forma escolhida pelo
sindicato é através do e-mail:
comunicacao.smsf@gmail.com
ou pelo telefone 2102.2833.

E, em breve, um local apropriado
para que o trabalhador possa
escrever sua sugestão e depoistar
na urna que deverá estar
localizada no vão de entrada do
sindicato, em todas as sedes.

Sindicato quer
ouvir você!
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EMPREGO FIXO EM ITAGUAÍ,
COM TODOS OS DIREITOS

TRABALHISTAS.

200 VAGAS DE EMPREGO

DEIXAR O CURRÍCULO NA PORTARIA DO
SINDICATO DOS METALÚRGICOS
(RUA GUSTAVO LIRA, 9, CENTRO).

A Ford informou nesta quinta-feira
(4) que irá ampliar para 224 o
número de operários com contratos
suspensos (layoff) na fábrica
deTaubaté, no interior de São Paulo.
Além dos 108 metalúrgicos
afastados desde agosto, a medida
afetará mais 116 funcionários da
empresa a partir de segunda-feira
(8). Segundo o Sindicato dos
Metalúrgicos, parte dos funcionários
já foi comunicada pela montadora
sobre o afastamento temporário
nesta quinta-feira. A suspensão dos
contratos para eles será de cinco
meses. A Ford tem cerca de 1.800
empregados em Taubaté. No
período em que estiverem afastados,
os funcionários vão receber por meio
do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), com complemento do
rendimento pago pela multinacional.
O pagamento é condicionado à
realização de cursos de qualificação
profissional. Segundo o Sindicato dos
Metalúrgicos, o layoff já havia sido
aprovado em uma assembleia em
junho pelos trabalhadores da

Fábrica da Ford
amplia Layoff

unidade. Procurada, a Ford
informou que a medida tem como
o objetivo “ajustar o ritmo de
produção à demanda do mercado”.

Negociação

Além disso, a montadora já
convocou um Programa de
Demissão Voluntária (PDV), cujo
benefício varia de acordo com o
tempo de trabalho de cada
funcionário, e redução da jornada
de trabalho para 32 horas
semanais. Também como parte do
pacote para evitar possíveis
demissões, a Ford adotou em duas
ocasiões neste ano as férias
coletivas. A última aconteceu entre
os dias 9 e 27 de junho e atingiu
cerca de 80% do efetivo da
montadora em Taubaté. Não há
mais previsão de coletivas neste
ano. A Ford produz transmissões e
motores Sigma 1.5, modelo que vai
ser usado no novo Ka sedan e é
utilizado no New Fiesta. A unidade
é a única no país que produz esse
modelo de motor.

52755 NIELSEN SEBASTIAÕ NUNES
52767 ADRIANO MARTINS
52768 MARCELO VALENTE DE MESQUITA
52769 WELLYSON JASMIM DE AZEVEDO
52771 FABRICIO COSTA ANDRIOLA
52774 JUNIOR FERNANDES CUNHA
52775 ANDRÉ DE SÁ LUIZ
52779 EDGAR MARTINS DA SILVA
53114 FABRICIO DA SILVA SCHIAVONI
53172 FERNANDO JOSÉ DA SILVA SOUZA
53174 DENNIS ALMEIDA NOGUEIRA
53177 MARCELO CALASSA DE BRITO
53179 LUIZ GUSTAVO DA SILVA
53217 THIAGO SANTOS ALVES DE OLIVEIRA
53220 HERBERT ELIEL DOS SANTOS
53228 LUIS CARLOS COSTA NASCIMENTO
53272 RAFAEL DE PAULA FERREIRA
53298 GIOVANNI GOMES FERREIRA
53299 GILBERTO ROMANIELO JUNIOR
53301 PABLO THIAGO FERREIRA GOMES
53319 REGINALDO FELIX DA SILVA
53346 DEIVISON ROZESTOLATO DE SOUZA
53385 GLEISSON ANTONIO SANTOS SOUZA
53390 IDERALDO GABRIEL
53395 CARLOS ALBERTO PEREIRA
53516 ANGELO ROZESTOLATO DE SOUZA
53518 VAGNER SILVA GALVÃO DE SOUZA
53622 SIRINEU COSTA DA SILVA JUNIOR
53625 JOÃO DANIEL NASCIMENTO
53642 CIDIRLEI CARLOS BARBOSA
53657 ALEXANDRE TAVARES PEREIRA
53771 FERNANDO JOSE DOS SANTOS
53810 MITCHELL  CLERTON RAMOS DE BRITO
53866 SAMUEL SILVA DE SOUZA
53879 DENIS DE OLIVEIRA ROSA
53897 JAQUES DOUGLAS DA SILVA
53899 HOGOR PINTO FERREIRA
53903 MARINEIDE DE SOUSA SILVA
53904 JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA
53905 FELIPE DE LIMA OLIVEIRA
53906 MARINO DOS SANTOS GIL
53907 RODRIGO LUIZ RUELA
53911 VINICIO BARBOSA MAIA SILVA
53917 RODRIGO SILVERIO MARTINS
53921 FAUSTO GIOVANE DE SOUZA ROCHA
53922 CLAUDEVAN DOS SANTOS FERREIRA

Sindicato
publica nova
listagem da
Laminação

OS 50 ALVARÁS SERÃO ENTREGUES
NESTA SEXTA-FEIRA, DIA 19/09 -DIA 19/09 -DIA 19/09 -DIA 19/09 -DIA 19/09 -
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