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Volta Redonda, 9/6/2016 - Boletim 1341.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

O presidente do sindicato, Silvio
Campos, e a sua diretoria, têm
sentido um clima de insatisfação
crescente na portaria de entrada
da CSN. O que mais tem sido dito
pelos trabalhadores é sobre a falta
de respeito à data-base, que é o
1º de maio. Esse clima pode gerar
um aumento do grau de risco na
empresa. “Inadmissível que o
acordo seja fechado novamente
somente em setembro”, afirma o
presidente.

“A gente nem pode contar com o

A corda está arrebentando

O Sindicato dos Metalúrgicos informa
que foram aprovados, por unanimi-
dade, os cálculos elaborados pela CSN
sobre o processo relativo ao adicional
de periculosidade por exposição à
radiação ionizante, durante assembleia
ocorrida no último dia 24 de maio.

A CSN já foi informada sobre o re-
sultado da assembleia e sobre alguns
nomes de trabalhadores que não
constam na relação encaminhada por
ela. A empresa deverá se manifestar
até o fim da semana.

PROCESSO RADIAÇÃO  IONIZANTE DA CSN

Tão logo receba a resposta da em-
presa, os cálculos serão apresentados
ao Ministério Público e caberá a ele a
palavra final. Ou seja, quais os proce-
dimentos a serem tomados daqui para
frente. Havendo novas informações,
serão fornecidas por meio de material
informativo do sindicato.

O departamento jurídico do Sindmetal-
SF aproveita para solicitar que todos
os envolvidos  mantenham seus dados
cadastrais devidamente atualizados
para eventual contato, caso necessário.

CSN – CAMPANHA SALARIAL 2016

É de fundamental importância conhe-
cermos os riscos que estamos correndo
na “Ponte para o futuro”, desse governo
interino de Michel Temer.

Veja algumas ameaças: a desinde-
xação geral, que para nós traba-
lhadores é muito grave já que a
indexação é que permite corrigir
o valor real do salário mínimo e
dos benefícios previdenciários. A
desvinculação orçamentária, que
tira a obrigação da União, estados
e municípios em cumprir percen-
tuais da receita sobre saúde, edu-
cação e ciência e tecnologia; a priva-
tização com venda de ativos para
compor superávit primário, que é o
resultado positivo de todas as recei-
tas e despesas do governo. Outra
ameaça é a flexibilização de direitos
trabalhistas. E, por fim, a nova refor-
ma da previdência, com aumento
da idade mínima.

Só pra refrescar a nossa memória, foi
Temer que pilotou a aprovação no Con-
gresso das medidas provisórias 664 e
665, que eliminaram o caráter vitalício
das pensões, restringiram o acesso ao
seguro-desemprego, ao seguro-defeso
e ao abono salarial, além de modifi-
carem o cálculo do auxílio-doença,
entre outras retirada de direitos.

Vale ressaltar que uma das primeiras
medidas de seu governo foi incorporar
a Previdência Social no Ministério da
Fazenda, transferindo para o domínio
da equipe econômica, além da
arrecadação previdenciária, o poder
de formular políticas públicas em
matéria previdenciária, o que é um
verdadeiro absurdo.

É, companheiros, corremos o risco
de muitas perdas.

Forte abraço!

Silvio Campos - presidente

Uma “ponte
para o futuro”

de perdas
“É preciso conhecer os riscos”
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reajuste no nosso salário em
maio, já que a empresa vem pro-
longando e retardando as nego-
ciações. E isso é um desrespeito
com a gente”, comentou um
funcionário da empresa com um
diretor do sindicato, no último dia
3/6, durante panfletagem na porta
da Usina Presidente Vargas.

Nesta campanha salarial, o
sindicato vai brigar para que o
resultado possa recuperar o
poder aquisitivo do metalúrgico
da região.

Sindicato não admite que o acordo coletivo
seja fechado novamente em setembro

Beneficiados do processo da radiação
ionizante aprovam valores a receber



Diretor da Comunicação:
Bartolomeu Citeli
Texto e Programação visual:
Assessoria de Comunicação
Fale conosco:
sindmetalsf@sindmetalsf.org.br

Jornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense
Volta Redonda: Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - CEP 27253-280 - Telefax: (24) 2102-2800
Subsede: Avenida Antônio de Almeida, 603 - Retiro - CEP 27276-670 - Tel: (24) 3346-6179
Barra Mansa: Rua Ary Fontenelle, 362 - Estamparia - CEP 27330-670 - Tel: (24) 3323-1584
Resende: Rua Dr. Tavares, 80, Centro - CEP 27511-200 - Telefax: (24) 3360-9895 / 3355-4457
wwwwwwwwwwwwwww.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.org.org.org.org.org.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense

O sindicato convoca os trabalhadores do processo da PLR a comparecer
ao Escritório Baptista e Reis Advocacia, localizado na Rua 535, nº347,
no bairro N. Senhora das Graças, em Volta Redonda, no horário comercial.
Os convocados deverão apresentar cópia dos seguintes documentos:
CPF, Identidade, Carteira de Trabalho (foto, verso e contrato de trabalho
da CSN) e comprovante de residência. Procurar Mayara Franco.

Sindicato publica nova
relação do processo da PLR
para atualizar  documentos

33623 - JANIR DA SILVA JUNIOR
26555 - SEBASTIAO OILIO DA SILVA
26587 - FRANCISCO DE ASSIS TENÓRIO
46171 - GIOVANI LOPES RODRIGUES
46199 - CELMO PASSOS FLORES
19044 - ALADIM CARDOSO BARRETO
19077 - FRANCISCO JOSE TELLES DE SOUZA
19643 - JOSÉ IVANIR SOARES RODRIGUES
19647 - CARLOS BARBOSA
19652 - GERALDO ANTONIO ARAUJO
19666 - LUIZ AUGUSTO S. BITTENCOURT
31079 - PAULO TEODORO MACHADO
35226 - JOAO MOREIRA LOPES FILHO
35221 - MARCOS VALERIO FRANCA DA SILVA
40789 - RUBENS FERNANDO CESAR ROMEIRO
40790 - RICARDO DE CASTRO E SOUZA
40437 - JOSE CARLOS GERALDO
43160 - ROBSON COSTA DA SILVA
43161 - RONALDO MARIANO FERREIRA
22344 - EDISON DE OLIVEIRA
22341 - ILKA APARECIDA GOMES FERREIRA
42897 - JORGE ANTONIO DA SILVA

42894 - GIOVANI RIBEIRO
42907 - LUIS CLAUDIO DOS SANTOS
37975 - PAULO SERGIO N. NISHIMURA
37971 - LINDALVO REALINO SANDI
37970 - FRANCISCO CARLOS RODRIGUES
40728 - GILBERTO DA SILVA SANTOS
31701 - ANTONIO CARLOS DA SILVA
41119 - LUIZ FARIA
40353 - VALDECIR ALVES MOREIRA
40357 - CELSO FRANCISCO DE SOUZA
40364 - GILMAR DE FREITAS
42860 - PAULO SERGIO DA SILVA
35944 - ADEMIR PORTILHO REIS
42716 - JOSE REINALDO DE OLIVEIRA
42725 - ANTONIO SILVA PEREIRA
44707 - JOSE ANTONIO DE SOUZA
44712 - EVANDRO LUIS SANTOS
44715 - ADEMIR DE SOUZA
45029 - MARCIO WILLIAM COSTA
45030 - ANDREA DOMINGOS VIEIRA
45031 - ELMO CARLOS RODRIGUES
45039 - CARLOS RENATO GOMES

Em reunião realizada no Ministério
Público, em Volta Redonda, a CSN
reafirmou perante o procurador da
República, Julio José Araujo Júnior,
a data para a entrega da obra que
está sendo realizada na ponte que
dá acesso à CSN pelo bairro Retiro.

A afirmativa foi feita pelo advogado
da empresa, Fernando Cardoso,
perante representantes da sociedade
civil e diretores do Sindicato dos
Metalúrgicos.

Segundo o presidente Silvio Campos:
“A gente espera que a empresa
realmente cumpra o prazo assumido,
que é de 120 dias. Essa obra está
sendo cronometrada dia após dia, já
que a interdição da ponte afetou a
centenas de metalúrgicos, que
tiveram suas rotinas alteradas em
função do aumento da distância para
o acesso à CSN”.

PASSAGEM DO RETIRO

CSN reafirma o
prazo para

término da obra

Sindicato acompanha com
frequência as obras e tem
cobrado da empresa a
entrega rápida da ponte
para uso dos metalúrgicos


