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Continuam as negociações
com as terceiras da CSN

45090 - MARCO ANTONIO OTAVIANO
45091 - LUIS ROGERIO VIEIRA DE CASTRO
45094 - FERNANDO GONÇALVES
45098 - EBER AMADEU GARANTINI
45106 - CLAUDIO ANTONIO CAMILO
45107 - EMERSON DA SILVA LEONARDO
45248 - SANDRO DA SILVA MACHADO
45250 - LUIZ CARLOS MIRANDA
45252 - WLADIMILSON IGLEZIAS PERES
45253 - ADILSON CARVALHO FERREIRA
45259 - GILVAN DINIZ PATRÍCIO
45260 - AIX COSTA
45262 - JOSÉ PEDRO BRAGA
45265 - HELIOMAR CARLOS LEMOS
45274 - HAROLDO JOSÉ MOREIRA DE ASSIS

O sindicato convoca para comparecer a sua
sede (R.Gustavo Lira, 9 - Centro - VR),
das 8h às 12h e das 13h às 17h. Os
convocados deverão apresentar cópia dos
seguintes documentos: RG, CPF, PIS e
Carteira de Trabalho (foto e verso da foto).

Trabalhadores devem
comparecer para

atualizar documentos

49339 - ANDRE MARCELO G. DE OLIVEIRA
49343 - WELLINGTON LINO DE AZEVEDO
49349 -  CRISTINA FÁTIMA M. DE BARROS
49350 - REGINA CONÇEIÇÃO DA COSTA
49351 - CACILDA GAMIS DE SOUZA
49353 - IRANILDA FIRMINO DE SOUZA
49355 - MARIA APARECIDA DE S. NUNES
49356 - MARIA DO SOCORRO R. DA S. COSTA

Os trabalhadores abaixo relacionados
deverão comparecer à sede do sindicato
para receber seus alvarás. Será nesta
próxima segunda-feira,  dia 2 6 /9,  às
1 0 h, na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro -
Volta Redonda.

Convocação para
entrega de alvarás

HORA DE REFEÇÃOCAMPANHA SALARIAL 2016

OUTUBRO ROSA
está chegando

O câncer de mama é o 2º tipo de câncer
mais comum entre as mulheres,
respondendo por cerca de 25% dos
casos novos a cada ano. Também
acomete homens, porém é raro, apenas
1% do total de casos da doença. Como
prioridade, políticas públicas vêm
sendo desenvolvidas no Brasil.

Relativamente raro antes dos 35
anos, acima desta idade sua inci-
dência cresce progressivamente,
especialmente após os 50 anos. São
vários tipos de câncer de mama,

sendo que alguns evoluem de forma
rápida, outros, não. A maioria dos
casos tem bom prognóstico. Estima-
tiva de novos casos é de 57.960
(2016 - INCA).

O movimento “Outubro Rosa” nasceu
nos Estados Unidos, na década de
1990, para estimular a participação
da população no seu controle. A data
é celebrada com o objetivo de compar-
tilhar informações e promover a
conscientização sobre a importância da
detecção precoce da doença.

Continuam as negociações sobre o
Acordo Coletivo de Trabalho 2016/
2017 das empresas terceirizadas
da CSN. E, como em todos os anos,
elas adiam as reuniões com o
sindicato, alegando só poder nego-
ciar depois que a Companhia aprova
o acordo com os seus funcionários
diretos.

Isso acaba por gerar um quadro de
insatisfação muito grande entre os
metalúrgicos, uma vez que o prazo
se extende e as empresas se negam

a dar o reajuste retroativo a data
base da categoria, que é 1º de maio.

A maioria dessas empresas já procu-
raram o sindicato para apresentar e
discutir suas propostas mas, ainda,
há um contingente que ainda não se
manifestou. A essas empresas, o sin-
dicato informa que está sempre a
disposição para tratar da pauta de ne-
gociação a qualquer momento, tendo
em vista as dificuldades que os
trabalhadores vem enfrentando diante
da crise econômica  do país.

Antecipação do crédito
extra do cartão alimentação
Nesta semana, o sindicato conseguiu
a antecipação das parcelas dos
créditos extras no cartão alimentação,
referentes ao abono do Acordo
Coletivo 2016/2017.

O crédito extra que entraria após a
data do pagamento dos salários, a
partir deste mês, entrará juntamente

com o valor do cartão alimentação,
de R$ 355 mensal.
Portanto, cada metalúrgico da CSN
receberá o valor de R$ 855, referente
a carga mensal e mais R$ 500 em
crédito extra. Isso representa mais
uma reivindicação conquistada pelo
sindicato para o trabalhador.



Há alguns cuidados especiais que
os trabalhadores devem ter quan-
do se ausentam de sua empresa
por motivo de acidente ou doença
ocupacional.

Um deles, que inclusive tem se
tornado comum e que vem cau-
sando inúmeras reclamações ao
sindicato, refere-se aos descontos
altos e inesperados nos vencimentos
desses trabalhadores, após o retor-
no à produção.

O que ocorre é que esses traba-
lhadores passam a receber pelo
INSS e se desligam dos valores
referentes ao uso do plano de saú-
de, que seriam descontados em
folha, caso estivessem em pleno
exercício profissional.

Para que os t rabalhadores não
passem por isso, o sindicato orienta

Metalúrgico de
licença deve estar

sempre atento
que procurem os Recursos Huma-
nos da empresa para encontrar
uma forma para l idar com a
situação, evitando que se torne um
problema mais adiante.  Além
disso, que não venha a prejudicar
ou surpreender na hora do rein-
gresso ao trabalho.

Lembrando ainda que têm aqueles
trabalhadores da CSN, em espe-
cial, que fizeram empréstimos com
a CBS, devem dispor dos valores
referentes às prestações, a serem
descontadas regularmente.

E, por fim, o sindicato lembra tam-
bém que o metalúrgico que receber
alta do INSS, mesmo discordando,
deverá entrar com recurso e retornar
ao trabalho. Esse trabalhador é obri-
gado a voltar a trabalhar até que saia
a resposta do recurso pelo INSS.


