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Metalúrgico da CSN
vence mais um

processo jurídico

PROCESSO DA RADIAÇÃO IONIZANTE

O departamento jurídico do
sindicato está convocando todos
os metalúrgicos da CSN, que
trabalharam no período de abril
de 2003 a março de 2007,
expostos à radiação ionizante a
fim de que possam confirmar se
seus nomes foram relacionados na
listagem apresentada ao sindicato
pela CSN, bem como atualizarem

seus dados cadastrais.

O prazo de comparecimento é
de 30 dias, a partir da data de
veiculação deste boletim. O
sindicato esclarece que o com-
parecimento é extremamate
necessário para garantir o direito
ao adicional de periculosidade
no período citado.

CAMPANHA SALARIAL 2016
Sindicato entrega pauta

de reivindicações aos
representantes da CSN

Na última terça-feira (12), o presidente
do sindicato, Silvio Campos, entregou
a pauta de reivindicações aos
representantes da CSN para o Acordo
Coletivo 2016/2017.

Este ano, a pauta se resumiu os itens
e mais um último, é claro, que garante
a manutenção das cláusulas que já
constam nos acordos anteriores.

A expectativa é que o fechamento do
acordo coletivo não demore tanto a
fechar este ano, e que não haja tantas
rodadas de negociações, que as
reuniões aconteçam mais objetivamente.
Por isso, os itens da pauta envolvem
reajustes de valores e melhorias nos
benefícios já existentes.

A novidade este ano é a sugestão de
mudança nos critérios usados pela
empresa no cálculo da PLR. Segundo
Silvio: “A nossa intenção é trazer
melhorias nos critérios de avaliação
na paticipação dos trabalhadores nos

das refeições; aumento nas opções
de faculdades que dão desconto,
além de que esse benefício se estenda
aos dependentes. Manutenção das
cargas extras no cartão alimentação;
e a inclusão no plano odontológico
de custos com tratamento ortodôntico.

Durante a entrega do  documento,
não foi definida a data para a
próxima reunião, tradicionalmente
realizada com o objetivo de
esclarecer possíveis dúvidas aos
representantes da empresa. A
empresa ficou de apresentar uma
agenda de reuniões, em breve.

lucros e resultados da CSN, assim
como também o aumento no valor,
quem sabe? Costumamos sempre
afirmar que ao trabalhador recai
sempre o peso de uma crise ou algum
prejuízo. E porque não aumentar a
fatia do bolo em momento de
comemoração do lucro”?

Constam também na pauta os
seguintes itens: Reposição do INPC e
mais um percentual de aumento real;
reajuste no valor do cartão alimen-
tação e no piso salarial; liberação
do acesso dos trabalhadores do turno
ao refeitório; melhoria na qualidade

Representantes da CSN recebem a
pauta de reivindicações dos
metalúrgicos, aprovada no dia 7/4
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O Sindicato dos Metalúrgicos
convoca os trabalhadores, abaixo
relacionados, a comparecer a sua
sede (Rua Gustavo Lira, 9 - Centro -
Volta Redonda), para receber seus
alvarás, no próximo dia 20/4
(quarta-feira), às 10h.

47076 - FLAVIO LIMA DE FREITAS
47077 - FERNANDO DE SOUZA CARREIRA
47079 - FLAVIO LUIZ DE SIQUEIRA
47082 - GLEISSON MOREIRA GOMES
47085 - JEAN CARLOS SOUZA DE AZEVEDO
47086 - JOSÉ  ALCIDES DA SILVA
47087 - JEFFERSON CESAR GUIMARAES
47091 - JADER DE OLIVEIRA SILVA
47092 - JOCELMO DA SILVA GAMA
47096 - JHON ALAN DE SOUZA

Sindicato
convoca

beneficados
para retirada

de alvará

Demitidos da CSN
já fazem curso de

atualização no Senai
O Sindicato dos Metalúrgicos está
satisfeito com o nível da procura dos
cursos de atualização e aperfeiço-
amento dos metalúrgicos que foram
demitidos da Companhia Siderúr-
gica Nacional, em janeiro passado.

Este programa de cursos é fruto de
uma parceria estabelecida com o
sindicato Metalsul, que representa
as empresas da região.

Diante da falta de perspectiva a curto
prazo de abertura de novos postos
de trabalho no Sul Fluminense, o
presidente do Sindicato dos Metalúr-
gicos, Silvio Campos, viu na
promoção de cursos para a área de
metalurgia, a possibilidade de

manter esses trabalhadores em
contato direto com cursos e um
mercado de trabalho atualizado,
com informações diárias de abertura
de vagas. Inclusive, com uma pers-
pectiva de recontratação pela
própria CSN, caso seja superada a
crise econômica que vem abalando
o país, nos últimos tempos.

“Vejo na convivência com novos
profissionais e com gente atualiza-
da em suas áreas, uma perspec-
tiva favorável para esses
metalúrgicos. E estamos atuando
em fóruns e junto ao poder
público, sugerindo programas de
recuperação para a economia na
nossa região”, reforça Silvio.


