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O prazo para impugnação dos
candidatos à disputa eleitoral do
Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense encerrará na segunda-
feira, dia 5/2, segundo os ternos do
artigo 71 do Estatuto Social, da
entidade.

O presidente do pleito comunica que
foi requerido e deferido o registro de
uma única Chapa, denominada
chapa um, para concorrer às eleições
a que se refere o Edital de Convocação
das Eleições, publicado nos Jornais
“Diário do Vale” e “A Voz da Cidade”,
ambos com edição do dia 19/01/18.

A chapa inscrita é composta dos
seguintes nomes: DIRETORIA
ADMINISTRATIVA - EFETIVOS:
Presidente: Silvio José Campos, Vice
Presidente: Renato Soares Ramos,
Secretário de Assuntos Jurídicos:
Edmilson José Alvarenga, Secretário
de Finanças e Administração: Jovelino
José Juffo, Secretário de Formação,
Comunicação e Assuntos Sócio
Econômicos: Antônio Edimilson
Catharino da Silva, Secretário de
Saúde Ocupacional, Segurança do
Trabalho e Assuntos Previdenciários:
Caio César Juffo Carvalho, Secretário
de Organização por Local de Trabalho:
Eclair Rozatto Alves; SUPLENTES DA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 1.
Alex dos Santos Souza, 2. Almir
Paulino de Oliveira, 3. Daniella Alves
de Carvalho, 4. José Eli Mendes da

Encerrará no dia
5/2 o prazo para

impugnação

Após a implantação o turno de 8 horas, o
sindicato vem acompanhando,passo a
passo, a CSN, inclusive, recebendo algu-
mas reclamações que estão sendo, ime-
diatamente, encaminhadas à empresa.

Entre as reclamações, trabalhadores de
algumas áreas não estão conseguindo
tirar a hora do almoço pela falta de
revezador. Além disso, aqueles que estão
acumulando as funções de operador de
área e operador de sala não estão
recebendo remuneração como líder, já
que ficou combinado desta forma. Outra
reclamação é sobre o horário de funcio-
namento do estacionamento das motos,
que só está atendendo aqueles traba-
lhadores que estão no horário de 8h às
16h, o restante fica de fora do esta-
cionamento, correndo riscos.

No que diz respeito aos empregos, até
agora, não houve nenhum desligamento
que desrespeitasse o acordado com a
empresa. E a preocupação que havia
em relação ao desemprego, devido ao
fim de uma “letra”, que preocupava os
moradores da cidade, não ocorreu.

O sindicato continuará acompanhando
e lembra que, caso o trabalhador veja
alguma situação que fuja ao acordado,
deverá entrar em contato com o sindicato.

Silva, 5. Luiz André Faria Machado,
6. Mário Lucio Machado, 7. Orlando
Zamboti Neto; CONSELHO FISCAL –
EFETIVOS: 1. Alair da Silva, 2.
Alexandre Costa de Azeredo, 3. José
Carlos Ferreira; SUPLENTES DO
CONSELHO FISCAL: 1. Almir de
Oliveira, 2. Paulo Henrique Albano,
3. Sebastião Carelli Filho; DO
CONSELHO DE DELEGADOS
REPRESENTANTES NA FEDERAÇÃO
E NA CONFEDERAÇÃO - EFETIVOS:
1. Carlos Alberto Muniz de Souza, 2.
Jorge Vinícius Ferreira Oliveira;
SUPLENTES: 1. André Carlos dos
Santos, 2. Roberto Cassimiro da Silva;
CONSELHO DE BASE – EFETIVOS:
1. Anderson Alves da Silva, 2. Haroldo
Mendes da Silva, 3. Maurício Abrahão
Guimarães, 4. Paulo Ricardo de Sá,
5. Reginaldo da Silva Ferreira, 6.
Tarcizio Pereira Campos, 7. Dirceu de
Souza, 8. Silvio Romero Dias de
Freitas; SUPLENTES DO CONSELHO
DE BASE: 1. Antônio Carlos Medeiros,
2. Artur Gomes de Lima, 3. Carlos
Alberto Gomes, 4. Carlos Alberto de
Sant’Anna, 5. Edgard Mehl, 6. Luiz
Mendes da Silva, 7. Raimundo Nonato
de Freitas, 8. Rui de Souza Freitas.

A impugnação dos candidatos
poderá ser entregue na Secretaria
Eleitoral do Sindicato, no quarto
andar de sua sede, na Rua Gustavo
Lira, n. 9, no horário de 8h às 12h e
das 13h às 17h15.

ELEIÇÃO SINDICAL De olho
no turno

CSN cumpre o compromisso assumido
com o sindicato e iniciará a entrega
do kit escolar nessa 2ªfeira, dia 5/2 e
vai até o dia 8/2.

Tem direito a retirar o kit os trabalhado-
res admitidos até 31/12/2017, que tem
depentes cadastrados, nascidos entre
1/4/2003 a 31/3/2012. E também as
trabalhadoras em licença  gestacional
ou afastamento por acidente de trabalho.

Os que não puderem retirar seus kits deverão
autorizar por escrito a entrega a terceiros,
que deverão apresentar documento de
identificação próprio e do funcionário
impossibilitado de pegar o kit.

Kit escolar
garantido



44334 - ADEMIR PINHEIRO DA SILVA
44337 - CLAUDIO JOSÉ RAMOS
44340 - HÉLIO RODRIGUES DINIZ
44341 - EUZELINO BREVES
44342 - ELIAS DA SILVA SEBASTIÃO

41127 - CARLITO FOLHAÇA
41128 - ELIAS BARBOSA ROMEIRO
41129 - JOAQUIM MANOEL R. AGUIAR
41131 - VALTER TULLER FERREIRA
41137 - HUGO DE ANDRADE FERREIRA
41138 - EVERARDO RUBENS A. PEREIRA
41139 - LUIS ALBERTO DOS R. SANTOS
41143 - ELVAM MIRON DUQUE
41144 - ANDERSON DE S. FERREIRA

O sindicato convoca os nomes,
abaixo relacionados, a comparecer a
sua sede, lna Rua Gustavo Lira, 9 -
Centro - VR, trazendo original e cópia:
RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho
(foto e verso da foto), no horário de
8h às 12h e de 13h30 às 17h.

Sindicato convoca
para atualizar
documentos

Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense convoca os traba-
lhadores abaixo relacionados para comparecer à sede do sindicato para
receber seus alvarás referentes ao processo judicial da “meia hora de
refeição”. A entrega será na 2ª feira, dia 5/2, às 10h, na Rua Gustavo
Lira, 9 - Centro - VR.

Sindicato convoca
metalúrgicos para
entrega de alvarás

44344 - JOSÉ CARLOS DA SILVA
44348 - PAULO JOSÉ SOARES
44353 - WANDERLEY DE OLIVEIRA MARTINS
44358 - ROBERTO DE PAULA FERNANDES
44362 - ANDERSON RODRIGUES ALVES

O Juiz Eduardo Rockenbach da 30ª
Vara do Trabalho de São Paulo sen-
tenciou como inaplicável as vanta-
gens negociadas em Acordo Coletivo
de Trabalho para empregados não
sindicalizados. De acordo com a
sentença proferida, o trabalhador que
não contribui com o sindicato não
deve receber em sua folha de paga-
mento as vantagens negociadas em
Acordo Coletivo. Segundo o juiz, "se
é certo que a sindicalização é facul-
dade do cidadão, não menos certo é
que as entidades sindicais devem ser
valorizadas e precisam da partici-
pação dos trabalhadores da cate-
goria inclusive financeira, afim de se
manterem fortes e aptas a defen-
derem os interesses comuns".

No caso em questão, o juiz afirma
que "já que o autor não concorda em
contribuir com o sindicato é justo

Juiz decreta que
apenas sindicalizados

recebam benefícios
de acordo coletivo

que também não aufira as vantagens
negociadas por este em favor da
categoria profissional".

A decisão foi tomada ao julgar o caso
de um trabalhador que se recusava
a contribuir com o sindicato de sua
categoria, o magistrado decretou que
o trabalhador não tivesse o direito
de receber os benefícios previstos no
acordo coletivo, e ainda afirmou: ”O
trabalhador sustentou não ser sindi-
calizado e, por isso, negou-se a con-
tribuir para a entidade sindical...”,
defendeu o juiz. A sentença proferida
é referente ao processo nº01619-
2009-030-00-9, item 6. veja

Em outras palavras, o juiz disse ser
justo que o autor não se beneficie
das vantagens negociadas pelo
sindicato a favor da categoria, já que
o mesmo se recusa a contribuir com
a entidade.

A família Steinbruch, dona da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN), devem dar
início a uma longa disputa societária que
poderá mudar o desenho acionário de
uma das maiores siderúrgicas do País.

A briga se dá na Vicunha, que controla
a CSN e outros negócios da família. Os
irmãos Benjamin, Ricardo e Elisabeth
Steinbruch entraram em rota de colisão
com os primos Clarice e Léo Steinbruch,
da CFL Participações.

Benjamin, com o apoio dos irmãos, quer
destituir os primos do bloco de controle
da Vicunha Steel S/A, controladora indireta
da CSN, e não estaria mais disposto a
reconhecer o acordo de acionistas do
grupo, que está em vigor desde 1994.

A siderúrgica tem como principal
acionista a Vicunha Aços, que detém
50,3% do capital votante da CSN. Por
sua vez, a Vicunha Aços é 100%
controlada pela Vicunha Steel, que tem
dois sócios: a Rio Purus, com 60%, e a
CFL, com os 40% restantes.

Steinbruch deve
dar início a uma
longa disputa

pela CSN


