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CSN não cumpre exigências
do INEA, colocando em

risco os empregos

Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Sindicato iniciou a semana com
a notícia bombástica do fecha-
mento da UPV, em Volta Redon-
da, pelo não cumprimento do
Termo de Ajuste de Conduta, por
danos causados pela sua forma
de conduzir as questões ambien-
tais, emitido pelo Instituto Esta-
dual do Meio Ambiente – INEA.
Isso significaria  o fim de cerca de
23 mil postos de trabalho (diretos
e indiretos) na cidade.

Preocupado com a situação, o
presidente do sindicato, Silvio
Campos, iniciou uma série de arti-
culações com parlamentares da
região - senadores, deputados e
vereadores -, representantes de
centrais sindicais e outros sindica-

TURNO DE REVEZAMENTOINEA x CSN
tos para tentar uma agenda de
urgência com o governador, com
objetivo de evitar essa tragédia.

A reunião, que aconteceu na
segunda-feira (4), no Palácio
Guanabara, sede do governo no
Rio, foram levantadas várias
questões sobre a UPV. E, na pre-
sença de vários políticos da
região, a empresa forneceu escla-
recimentos com a finalidade de
conseguir prorrogar o prazo esta-
belecido pelo órgão estadual e
entrar em acordo para evitar o
fechamento da CSN, em Volta
Redonda. E ficou agendada outra
reunião, desta vez com o INEA,
principal órgão responsável pelo
Termo de Ajuste.

Após a implantação do turno de 8
horas, apareceram várias situações
novas que chegaram ao conhe-
cimento do sindicato.
Esta semana, o sindicato já se reuniu
com a empresa para tratar dos as-
suntos pertinentes as mudanças e
adequações necessárias para a
satisfação de todos. Na reunião, foi
acordada que serão realizadas
reuniões mensais para tratar de
assuntos pertinentes a essa nova
realidade da empresa. Inclusive,
serão feitos acompanhamentos dos
postos de trabalho.
Atendendo às centenas de ligações
para o sindicato, reclamando do
desconto antecipado dos R$ 300,
a CSN se comprometeu em res-
sarcir o valor nesta sexta-feira. Mas
o trabalhador não pode esquecer
que o desconto do Imposto de
Renda é lei, que é um tributo
federal, e que o “leão” vai morder
no rendimento do final do mês.
Quanto a outras reclamações, como
estacionamentos de carros e motos
e os restaurantes da empresa, o
sindicato vai cumprir o seu com-
promisso em fiscalizar o bom
funcionamento dos mesmos para
que os trabalhadores não sejam
prejudicados. E para garantir isso,
é importante que os trabalhadores
denunciem qualquer irregularidade
ou problema para que o sindicato
possa cobrar soluções da empresa.

43928 - VICENTE DE PAULA ARAÚJO
43931 - RONALDO CONDAK MONTEIRO
43932 - ROBSON FERREIRA ALVES
43934 - ROBERTO CARLOS SANTANA
43938 - PAULO CESAR DA CRUZ VIEIRA

Convocação para
atualizar documentos

HORA DE REFEIÇÃO

O sindicato convoca os trabalhadores, abaixo relacionados, a
comparecer a sua sede, localizada na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro -
Volta Redonda, trazendo original e cópia: RG, CPF, PIS e Carteira de
Trabalho (foto e verso da foto). O horário para o comparecimento é
de 8h às 12h e de 13h às 17h.

43940 - JOSE MAURO NOGUEIRA
43944 - GLAUBER MARCIO FRANCISCO
43947 - LUIS CLAUDIO B. PRAZERES
43948 - CLAUDIO DE PAULA SILVA
43951 - JOSÉ TACILIO DO NASCIMENTO

Reuniões
mensais

para evitar
problemas



8º Natal Metalúrgico sorteou
R$ 65 mil em poupanças e

vários prêmios extras
Centenas de metalúrgicos e suas famílias participaram do 8º Natal Metalúrgico, promovido pelo Sindicato
dos Metalúrgicos. Foram sorteadas 7 poupanças no valor de R$ 5 mil, uma de R$ 10 mil e uma de R$
20, além de vários outros prêmios, como: tv´s, microondas, forno elétrico, troca de jogo de pneus,
bicicletas. Os trabalhadores confraternizaram com os amigos e se atualizaram sobre as lutas que o
sindicato vem enfrentando na defesa dos direitos dos trabalhadores da região. Veja algumas fotos:


