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Sindicato garante a
volta ao acesso à
CSN pela Beira Rio

Em reunião realizada ontem, 28/5,
a direção do Sindicato dos Metalúr-
gicos conseguiu acordar com a CSN
a mudança do horário de  acesso
dos trabalhadores pela passagem
do Retiro, deixando de prejudicar
principalmente aqueles que
cumprem regime de turno.

O novo horário de acesso, que
funcionará a partir do dia 1/8,
permitirá a entrada e saída dos
trabalhadores do turno e aqueles
que fazem horário “x” e “y”.
Ficou estabelecido que o horário
de fechamento passará a ser de
1h às 5h da manhã.

Depois de oito meses de luta, acordo
estabelecido através do MTE, permite a partir

do dia 1/8 o uso da passagem do Retiro

Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

A reunião aconteceu na Dele-
gacia Regional do Trabalho,
através da mediação do gerente
regional do Ministério do Trabalho
e Emprego, Luiz Felipe Monsores
Assumpção.

O sindicato foi a reunião em busca
da liberação total de horário de
acesso dos trabalhadores da empresa.
Mas, apesar da resistência da
empresa em manter o horário atual,
o mediador conseguiu estabelecer
um consenso entre as partes, fixando
um horário que vai atender aos
funcionários da empresa que estavam
sendo prejudicados.

Acesse o novo site do sindicato:
www.sindmetalsf.org.br

Ainda sobre os festejos do Dia do
Trabalho, o sindicato promove
mais dois festivais de prêmios esta
semana. Na segunda-feira (dia 1/
6) durante o programa do Dário
de Paula (Rádio 96.1 FM - de 6h
às 9h),  e na terça-feira (dia 2/6),
no Claudinho Chiesse (Rádio 103.3
FM - de 6h às 9h). Os prêmios são
quatro Smart TV, 51’’.

Para concorrer, o interessado tem
que ser sindicalizado! Basta ligar
para as rádios durante o programa.

“O capitalismo selvagem
consegue manipular até

questões como mobilidade
urbana e horário da vida
das pessoas. Mas, a nossa

mobilização sempre
prevelecerá. Desistir nunca!

Estamos na luta desde o
começo e muitos disseram

que nunca mais essa
portaria voltaria a reabrir

nos horários que os
trabalhadores precisam. Aí
está a nossa vitória. Juntos

somos fortes!”

Sindicato promove
Sorteio de Prêmios

nas rádios

Comentário do presidente Silvio Campos
quanto a reabertura da passagem do
Retiro, na CSN.

Gerente regional do MTE, Luiz Felipe Monsores, intermedia
acordo entre sindicato e representantes da CSN
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Até quando a direção da CSN vai ficar enrolando os
trabalhadores para sentar e discutir a pauta de
reivindicações sobre o Acordo Coletivo 2015/2016? A
primeira e única reunião até agora, aconteceu no último
dia 22/4.

E aí CSN, vai enrolar
até quando?

44528 - ROGÉRIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
44531 - SANDRO GONÇALVES ALVES
44573 - LUCIANO CAMPANATE FERREIRA
44574 - FLÁVIO CESAR DE ALMEIDA
44582 - CARLOS ALBERTO SIMÕES FAGUNDES
44586 - LUIS PAULO SILVA
44590 - VALDECI NATIVIDADE
44591 - ALESSANDRO THIBURTINO ALVES
44593 - MARCELO VAGNER SOARES
44599 - MAX GLEIK SAMPAIO

O sindicato convoca os traba-
lhadores, abaixo relacionados,  a
comparecer a sua sede (Rua Gustavo
Lira, 9 - Centro), no horário de 8h
às 12h e de 13h30 às 17h, trazendo
original e cópia: RG e CPF.

Sindicato convoca
metalúrgicos para
trazer documentos

41777 - LUIS DA FONTE ALVES
41784 - JOSE GERALDO DA COSTA
41782 - ADERSON FARIA SOARES
41783 - HUMBERTO LUIZ DA S. OLIVEIRA
41786 - CARLOS ROBERETO SILVA
41788 - FERNANDO DA SILVA
41789 - CARLOS GORETE DE FREITAS
41790 - RONALDO JOSÉ DE OLIVEIRA
41791 - NOEL DE MESQUITA CAMARGO
41779 - LUIS CARLOS DE OLIVEIRA

O sindicato convoca os trabalhadores
do processo da “hora de refeição”,
abaixo relacionados, a comparecer a
sua sede, localizada na Rua Gustavo
Lira, 9 - Centro, nesta  2ª FEIRA,
DIA 1/6, ÀS 9 HORAS.

Sindicato publica
relação de alvarás

CAMPANHA SALARIAL - CSN

O presidente do sindicato, Silvio Campos, e sua diretoria
levarão hoje, na passagem superior da CSN, às 11h, o
senador Crivella que vai falar sobre o trâmite no Congresso
sobre o Projeto de Lei 4.330, que precariza os contratos
de trabalho e prejudica os direitos dos trabalhadores.

Sindicato levará senador
Crivella na passagem superior

É HOJE!


