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Ontem, 28, o Sindicato
dos Metalúrgicos da Região
Sul Fluminense realizou
uma manifestação contra
as irregularidades do INSS,
na sede do órgão, no Cen-
tro de Volta Redonda. Vá-
rios trabalhadores, que ti-
veram seus processos de
aposentadoria e revisão de
benefícios indeferidos, par-
ticiparam do ato público
que teve seu momento mais
importante quando um
grupo de trabalhadores in-
vadiu a sede do INSS, jun-
to com diretores do sindi-
cato, para cobrar mudan-
ças ao gerente regional,
Luiz Sérgio Mendes.

A iniciativa surgiu após
várias denúncias de traba-

Sindicato realiza manifestação
contra a agência do INSS

lhadores, principalmente,
de funcionários da CSN,
além de trabalhadores de
outras categorias, sobre as
irregularidades nos proce-
dimentos do INSS de Volta
Redonda. Primeiramente, o
sindicato fez denúncia à Su-
perintendência Regional do
INSS, e teve quatro reuni-
ões com o Manoel Lessa,
que até agora não tomou
nenhuma providência.
Sabe-se que, em nível na-
cional, é grande o volume
de requerimentos indeferi-
dos pelo INSS. São cerca
de 130 mil segurados que
entram na Justiça contra o
INSS todos os meses. E, em
Volta Redonda, cresce de
forma alarmante o núme-

ro de reclamações nos de-
partamentos de saúde e ju-
rídico do sindicato.

O gerente regional ba-
teu boca com os trabalha-
dores, advogados e dire-
tores do sindicato presen-
tes na sala, mas se com-

prometeu em agendar
uma reunião que deverá
criar um fórum de discus-
são sobre os problemas
dos trabalhadores que es-
tão sendo prejudicados
em seus processos junto à
Previdência Social.

Hoje,  nova rodada de
negociação com a CSN

A partir das 7h30 de hoje, os representan-
tes do sindicato estarão se reunindo com a
direção da CSN para uma nova rodada de
negociação sobre o acordo salarial.

Esta diretoria  espera que as propostas
avancem e que o sindicato possa anunciar,
em breve, o percentual de aumento que os
trabalhadores estão merecendo.

Fiquem atentos que na segunda-
feira poderá ter votação por escrutí-
nio secreto.

Renato pressiona Luiz Sérgio Mendes, gerente
regional do INSS, sobre irregularidades
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Sankyu apresenta apenas
7% de reajuste salarial

A Sankyu apresentou dia 28
a proposta de 7% de reajuste
salarial, durante nova rodada de
negociação com o Sindicato.
Anteriormente, a empresa ha-
via oferecido somente o INPC,

dade dos trabalhadores da em-
presa e não levará a aprecia-
ção dos trabalhadores. E está
aguardando uma próxima reu-
nião para continuar as negoci-
ações do Acordo Salarial 2008.
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SANKYU

COMAU

A direção da Comau agen-
dou para o próximo dia 2 de ju-
nho, às 14h, reunião com o sin-
dicato para dar prosseguimen-
to à campanha salarial 2008.

Campanha
salarial

Além disso, a empresa in-
formou ao sindicato que a
DSR (Descanso Semanal Re-
munerado) dos funcionários
deverá ser paga nos meses de
junho, aqueles trabalhadores
que recebem até R$ 200,00;
em julho, aqueles que rece-
bem de R$ 201,00 a R$
500,00. E acima de R$
500,00, em agosto.

DSR da
Comau

Possibilidade de greve
METALSUL

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos está chamando os
trabalhadores para partici-
par da assembléia que vai
deliberar sobre uma possí-
vel greve nas empresas li-
gadas ao Metalsul.

Após várias reuniões com
o sindicato patronal, as pro-
postas pouco têm avançado.
E, por isso, respeitando a Lei
de Greve, nesta próxima quin-
ta-feira, dia 5/6, os trabalha-
dores poderão deflagrar a

greve. Caso o Metalsul não
tome outro rumo na nego-
ciação que vai ocorrer na
terça-feira, dia 3, propondo
um aumento mais justo, res-
peitando à necessidade dos
trabalhadores.

Melhorias no estacionamento
de motos da CSN

Após tantas reclamações
dos trabalhadores, a CSN re-
solveu investir nos estaciona-
mentos da empresa. O gran-
de problema é que ainda não
há espaço suficiente para a
quantidade das motos, tanto
para os funcionários da em-

calculado em 5,9%. E, até ago-
ra, não houve nenhum avanço
nas cláusulas sociais.

A direção do sindicato en-
tende que esta proposta conti-
nua muito aquém da necessi-

presa e principalmente para
os trabalhadores das terceiras.

A melhoria só vai acon-
tecer quando a empresa re-
solver criar vagas suficientes,
através de logística, criando
uma estrutura que possa su-
portar a quantidade neces-

sária de vagas.
O sindicato tem reivindi-

cado à empresa esta neces-
sidade, já que é grande a
necessidade dos trabalha-
dores de estar seguros de
que seu patrimônio não será
roubado e nem danificado.

O sindicato já can-
sou de fazer denúncias
em seu boletim sobre
as péssimas condições
dos banheiros da em-
presa, que afetam a hi-
giene e a saúde dos tra-
balhadores. E agora
acaba de denunciar o
problema à Delegacia
Regional do Trabalho
(DRT), solicitando uma
fiscalização nos ba-
nheiros da Sankyu, nas
dependências da em-
presa da Usina Presi-
dente Vargas (CSN).

Sindicato
denuncia a

Sankyu
à DRT

O sindicato está agen-
dando com a direção da
CSN para pedir que entrem
em contato com a agência
bancária e solicite que seja

Horário de funcionamento da agência
do Banco Real, dentro da CSN, tem

prejudicado os trabalhadores do zero hora
aberta uma exceção no dia
da entrega do benefício.

Este problema vem afe-
tando, principalmente,
aqueles trabalhadores do

turno de zero hora, que
saem às 8h e que estão ten-
do que esperar até às 11h,
horário que a agência co-
meça a funcionar.
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