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Após o recesso do poder judiciário,
o sindicato voltou a receber os
alvarás expedidos pela justiça sobre
o processo da Hora de Refeição dos
funcionários da CSN.

É facilmente percebida a satisfação e
o sentimento de se fazer justiça entre
os diretores do sindicato dos
Metalúrgicos a cada grupo de
metalúrgicos, entre eles aposentados
e trabalhadores da ativa. A cada
entrega que o presidente Silvio
Campos e do diretor do departamento
jurídico José Eli o reencontro de
centenas de trabalhadores que
atuaram nas áreas juntos e outros que
também dedicaram anos de suas
vidas na produção da empresa,
cumprindo turno de oito horas, sem
gozar da uma hora de almoço, direito
garantido nas leis trabalhistas do país.

Segundo o Silvio, “O sentimento da
gente é o de dever cumprido, um
sentimento de justiça com os nossos
companheiros. A cada entrega, nos
emocionamos porque sabemos o
sacrifício que foi para os mais antigos
funcionários da CSN cumprir, durante

Sindicato pagará mais
R$ 3 milhões em alvarás

nos próximos dias

anos, o turno de 8 horas, através de
acordos estabelecidos pela direção do
sindicato na época, que não nos
garantiu nem uma hora de refeição,
prejudicando inclusive a própria
saúde do trabalhador”.

Segundo a direção do sindicato, está
previsto ainda este ano o pagamento
de, em torno, de 1500 metalúrgicos
do turno ininterrupto de revezamento.

“Quando assumimos o sindicato em
2006, eram tantas questões de covardia
e de desrespeito com o trabalhador da
Usina, que a gente saiu entrando com
os processos para tentar imediatamente
resgatar a dignidade desses trabalha-
dores. Conseguimos a volta do turno
de 6 horas e com isso, logo em seguida,
recuperar o prejuízo dos nossos
companheiros”, comenta Silvio
Campos, que na época era o diretor
responsável pelo departamento jurídico.

Na segunda-feira, 25, quarenta
trabalhadores puderam receber seus
alvarás, que juntos somam um total de
aproximadamente R$ 2 milhões, valor
esse que, provavelmente, também
contribuirá na economia de cidade.

Metalúrgicos
beneficiados
pelo processo da
Hora de Refeição
vem à sede do
sindicato receber
seu alvará

Nova relação
para entrega

de alvará
O sindicato convoca os trabalhadores, abaixo
relacionados, a comparecer a sua sede,
localizada na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro,
nesta 2ª FEIRA, DIA 1/2, ÀS 10 HORAS
para entrega de alvará.
44841 - NICODEMOS MARIA ALVES FILHO
44845 - DONATO MARCIANO SILVERIO
44849 - LEONARDO CASALI GONÇALVES
44854 - SANDRO DA SILVA MESSIAS
44856 - FERNANDO SERGIO DOS S. TONDELLA
44857 - JANDER DE CARVALHO LADEIRA
44859 - MARCO ANTONIO COZENDEY RIBEIRO
44868 - ANDRÉ RICARDO MATHIAS DA LUIZ
44871 - ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA
45312 - JOAO BOSCO DE SOUZA
45313 - ANGENILDO DOS SANTOS ROSA
45314 - ERNANDES DA COSTA ARAUJO
45315 - MARCIO ALEXANDRE DA SILVA
45316 - RENATO RODRIGUES DA SILVA
45318 - LUIZ ANTONIO DE SENA SILVA
45319 - EDVALDO INÁCIO DE CARVALHO
45326 - JONAS RAFAEL DE SOUZA NOGUEIRA
45331 - CARLOS NORBERTO DE OLIVEIRA
46052 - PEDRO ALVES GUIMARÃES
46053 - ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA
46057 - WALTER MARINS CARNEIRO
46062 - SILVIO LUIZ PEIXOTO
46066 - ALEXANDRE FERREIRA DAS SILVEIRA
46068 - GERSON ANDRADE SIMÃO
46069 - JOSÉ EDUARDO DE SOUZA
46072 - RENATO AGUIAR DE SOUZA
46073 - WILTON CESAR AREIRA MAIA
46075 - MARCELO DO NASCIMENTO CASTILHO

O sindicato convoca trabalhadores a
comparecer ao departamento jurídico para
tratar de assunto do seu interesse. De 2ª a
5ªfeira, de 14h às 16h e procurar Dra.
Jéssika (R. Gustavo Lira, 9 - Centro).

JURÍDICO CONVOCA

43072 - PAULO HENRIQUE S. DE ALMEIDA
43083 - ADEMIR CARLOS DE SOUZA
43084 - EDSON CHICONELI BELONI
43092 - JOAO BATISTA COSTA DE PAULA
43106 - FRANCISCO ALBERTO DOS SANTOS
43107 - MARCIO OLIVEIRA RIBAS
43121 - ANTÔNIO CELSO R. DE OLIVEIRA
43128 - LAURENIR BISPO DOS SANTOS
43134 - JOSÉ AUGUSTO GUILHERME
43137 - LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
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Sindicato vai acompanhar as obras
e cobrar da empresa agilidade

CSN assume o compromisso
de reformar a ponte da

passagem no Retiro

Depois da conquista da rea-
bertura da entrada da CSN pela
passagem do Retiro, o sindicato
exigiu da empresa obras de
reparo na ponte, que está
ameaçando a segurança dos
metalúrgicos.

A CSN reconheceu a necessidade
da obra e se comprometeu em
iniciar o mais breve possível,
evitando qualquer fatalidade que
possa vir a ocorrer com os
trabalhadores que usam aquela
entrada.

Segundo o presidente, Silvio
Campos, “Os riscos de acidente
são evidentes, quando obser-
vamos a situação da ponte até
nos saltou os olhos pelo risco que
os companheiros estão pas-
sando, muitos sem ter a mínima
noção do perigo ali instalado.
Vamos cobrar da empresa
agilidade e qualidade na obra
para não prejudicar aqueles que
moram ali por perto e que estão
acostumados a fazer uso da
passagem”.

A empresa informou que já está
tomando medidas para iniciar as
obras, o mais breve possível, e
solucionar o problema.

Fotos que
mostram a
situação da ponte
da passagem de
acesso à Usina,
no Retiro, usada
por milhares de
trabalhadores
diariamente


