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CSN saiu da “toca”
CSN – CAMPANHA SALARIAL 2016

Empresa voltará à mesa de negociação
com o sindicato nesta próxima 5ª-feira

Em consequência da paralisação
realizada na entrada dos metalúrgi-
cos por três horas, na última quarta-
feira, a CSN resolveu se manifestar,
agendando uma nova rodada de
negociação para a próxima quinta-
feira, dia 14, na sede do antigo
Escritório Central da empresa.

Depois de mais de sessenta dias de
enrolação, a empresa pode sentir a
revolta dos trabalhadores que, em
apoio a decisão do sindicato,
interromperam o início da jornada
de trabalho por três horas, em res-
posta a atitude imparcial e insensível
da CSN em relação a campanha
salarial deste ano.

“Assumimos uma postura ofensiva

já que a CSN não se manifestou,
depois da única reunião onde ela
além de alegar não ter condições
de reajustar os salários e benefícios,
ainda ameaçou retirar direitos. Isso
nós não podemos admitir. Enquanto
ela comemora seus lucros com os
acionistas, o trabalhador fica con-
tando trocado para manter seus
compromissos em dia. É muita falta
de respeito”, argumenta o presidente
Silvio Campos.

A direção do sindicato espera
que a discussão avance e que
não seja necessária a greve a
que todos os metalúrgicos vêm
demonstrando disposição em
participar!

Diretores do sindicato param a Usina e exigem retomada das
negociações da campanha salarial

A CSN anunciou que pretende fazer
o corte no pagamento de 30% de
periculosidade nos salários dos
trabalhadores que atuam no
Laboratório expostos a radiação
ionizante.

O sindicato entende que é um absur-
do o que a empresa pretende, já que
não removeram os agentes nocivos,
e os funcionários continuam ex-
postos aos mesmos riscos, nas
mesmas condições de trabalho.

Essa é mais uma das atitudes
ofensivas que a CSN vem tendo
em relação à saúde dos trabalha-
dores. E o sindicato avisa que, caso
ela insista nessa medida, vai acio-
nar o CNEN (Conselho Nacional
de Energia Nuclear), Ministério
Público, Ministério do Trabalho,
entre outros órgãos responsáveis
em preservar a qualidade de vida
do trabalhador.

“Em vez de se preocupar em me-
lhorar e garantir a qualidade de vida
e a saúde dos trabalhadores, a
Gerência de Segurança do Trabalho
(GST) ainda tenta retirar seus direi-
tos. Entendemos que esse percen-
tual é um direito de quem trabalha
colocando em risco a sua própria
saúde e a segurança. Vamos defen-
der esses trabalhadores até o fim!”,
recado dado à empresa pela direção
do sindicato.

Sindicato
briga em
defesa da

periculosidade
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Sindicato
publica nova
relação para
entrega de

alvarás

51903 - ANDERSON ALVES HERINGER
51904 - JOSÉ JOAQUIM RIBEIRO
52055 - HUMBERTO MAUTONE NETO
52111 - EVANDRO DE FREITAS ALVIM
52126 - MARINHO COSTA SILVA S. FILHO
52137 - FLÁVIO NOVAIS RIBEIRO
52198 - GISELE VIANA DE C. DOS REIS
52201 - LEANDRO DA SILVA COUTINHO
52202 - MARCO ANTONIO DE A. SAMPAIO

HORA DE REFEIÇÃO

O Sindicato dos Metalúrgicos
convoca trabalhadores do pro-
cesso da “Hora de Refeição”
(abaixo) a comparecer à sede do
sindicato para receber seus alvarás.
A entrega será nesta próxima 4ª-
feira, dia 13/7, às 10h. O sindicato
fica na Rua Gustavo Lira, 9 -
Centro - Volta Redonda.

Receita abre consulta ao
segundo lote de restituição do
Imposto de Renda de 2016

A Receita Federal disponibilizou
na sexta-feira (8), a consulta ao
segundo lote de restituição do
Imposto de Renda Pessoa Física
de 2016. Para a consulta basta
acessar o site da receita federal
(http://www.receita.fazenda.gov.br/
Aplicacoes/ATRJO/ConsRest/
Atual.app/paginas/index.asp). O
crédito bancário para 1.566.533
contribuintes será feito no dia 15
de julho.

Caso o valor não seja creditado,
o contribuinte poderá entrar em
contato com qualquer agência do
Banco do Brasil ou ligar para a
Central de Atendimento: 4004-
0001 (capitais), 0800-729-0001

(demais localidades) e 0800-729-
0088 (telefone especial exclusivo
para deficientes auditivos) para
agendar o crédito em conta-
corrente ou poupança, em seu
nome, em qualquer banco. Os
valores restituídos são corrigidos
pela taxa básica de juros, a Selic.

A restituição ficará disponível no
banco durante um ano. Se o
contribuinte não fizer o resgate nesse
prazo, deverá requerer, por meio da
internet, mediante o Formulário
Eletrônico - Pedido de Pagamento
de Restituição, ou diretamente no
serviço virtual de atendimento da
Receita, o e-CAC, em Extrato do
Processamento da DIRPF.


