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Volta Redonda, 29/4/2016 - Boletim 1315.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Sindicato cobra da
CSN uma data

para dar início às
negociações

>PALAVRA DO PRESIDENTE<

CSN tem
que investir

mais na
segurança

CAMPANHA SALARIAL 2016

Mais uma vez, o departamento
jurídico do Sindicato dos Meta-
lúrgicos do Sul Fluminense convoca
os metalúrgicos da CSN, que
trabalharam no período de abril de
2003 a março de 2007, expostos à
radiação ionizante, a comparecer à
sede do sindicato para confirmar se
seus nomes foram relacionados na
listagem apresentada ao sindicato
pela CSN, bem como atualizarem
seus dados cadastrais.

PROCESSO DA RADIAÇÃO IONIZANTE

O prazo de comparecimento é de 30
dias, a partir do dia 18 de abril, data
da primeira publicação. O sindicato
esclarece que o comparecimento é
extremamate necessário para garantir
o direito ao adicional de periculo-
sidade no período citado. Lem-
brando que o endereço da sede do
sindicato é Rua Gustavo Lira, 9 -
Centro - Volta Redonda.

Metalúrgicos devem
comparecer urgente
à sede do sindicato

A direção do sindicato já cobrou à CSN
uma data para a primeira reunião, que
dará início às negociações da
Campanha Salarial 2016.

Considerando que o país enfrenta uma
época de crise econômica e política,
que já traz complicações para qualquer
negociação, o sindicato se antecipou
e pediu a empresa uma data para
iniciar as negociações. Além disso, a
pauta já foi entregue à empresa desde
o dia 12 de abril. Essa primeira reunião
deverá esclarecer possíveis dúvidas na
pauta de reivindicações apresentada
pelo sindicato.

“Estamos ansiosos pelo início
das negociações e, para isso,
estamos pressionando a em-
presa. Nunca é fácil negociar
direitos, reajustes e benefícios
com os empresários, ainda mais
em momento de crise. Estamos
apostando no bom senso da
direção da empresa, já que há
um enorme empenho dos traba-
lhadores na produção”, comenta
Silvio Campos, presidente.

O sindicato está aguardando a posi-
ção da empresa e assim que tiver a
data vai divulgar através do boletim.

“Nós do sindicato temos cobrado
constantemente investimentos da CSN
em segurança e prevenção de aciden-
tes dentro da estrutura da Usina
Presidente Vargas.

Desde o início do ano, ocorreram
quatro acidentes dentro da empresa
com vítimas, inclusive com uma grande
perda, que foi o caso do falecimento
do nosso companheiro Wanderlei.

O sindicato tem buscado estreitar mais
a relação com os cipistas, inclusive,
pedindo sugestões para que a situação
melhore na estrutura da empresa.

Sugerimos a realização de uma campa-nha
interna de conscientização sobre a pre-
venção dos acidentes, combatendo os
casos do uso de celulares durante o
expediente. Sugerimos também a realização
de cursos de capacitação e a aquisição de
novos equipamentos, em vez de gastos com
a manutenção de equipamentos que já
estão obsoletos.

Vamos continuar cobrando políticas de
prevenção de acidentes e pedimos aos
companheiros que entrem nessa cam-
panha, combatendo conosco. Afinal, o
trabalhador sai do seio da família e tem
que voltar inteiro para casa. Não adianta
sucatear os equipamentos, “chupar a
laranja e deixar só o bagaço”! É preciso
fazer manutenção”.

Forte abraço!
Silvio Campos - presidente

Hoje encerra
o prazo de

entrega do IR
2016, Não
esqueça de

entregar
a sua!
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30737 - SIDNEI FRANCISCO
30738 - AILTON BARBOSA GONÇALVES
30833 - AMIR FONSECA
30856 - JOSÉ GILMAR ALVES RIBEIRO
39044 - JOSÉ OZELIO VIEIRA DE SOUZA
39053 - JOSÉ MANOEL DE QUEIROZ
39058 - LAERCIO DE SOUZA BALTAZAR FILHO
39061 - LUIZ FERNANDO DOS S. FURTADO
39062 - LUIZ LOPES DE ALMEIDA
39068 - NATANAEL DE ALMEIDA BENTO
39072 - ROBERTO APARECIDO SOARES
39073 - ROBERTO VENTURA DA COSTA
39077 - SEBASTIAO LIMA VERÍSSIMO
41740 - JOÃO LUIZ DE CARVALHO FILHO
41745 - JOSÉ REIS ROCHA ANTONIO
41748 - PAULO CESAR VIEIRA
41753 - KLEBER DAMIÃO DE SOUZA CARVALHO
41754 - JOÃO BATISTA DA SILVA
41758 - RONALDO VIEIRA DA SILVA
41759 - ROGERIO MARCOS PEREIRA
41761 - JOSÉ ROGERIO DA SILVA
41765 - MARCIO DE ALMEIDA MENESES
41766 - ROBERTO JASMIM MEIRELLES
48898 - GLAUCIANE PAULA DE SOUZA
48910 - CLAUDINEI DUARTE DA SILVA
48911 - ILTON MARCIO DE OLIVEIRA
48914 - EDIEL FONTES DE ANDRADE
48915 - EDUARDO VILELA PIRES
48916 - PEDRO EUGENIO DE A. BALBINO
48918 - ANDRÉ BENTO PEREIRA

O Sindicato dos Metalúrgicos
convoca os trabalhadores, abaixo
relacionados, a compa-recer a
sua sede, localizada na Rua
Gustavo Lira, 9 - Centro, nesta
3ª FEIRA, DIA 3/5, ÀS 10
HORAS para entrega de alvará.

Sindicato publica
listagem dos

beneficados do
‘Hora de Refeição’


