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METALÚGICOS DA CSN | ELEIÇÃO SINDICAL 2018

Sindicato convoca  os
metalúrgicos às eleições

O Sindicato dos Metalúrgicos
informa que poderão votar
todos aqueles trabalhadores e
aposentados sindicalizados,
na forma estatutária.
No sentido de mobilizar e es-
clarecer as dúvidas que o meta-
lúrgico tenha sobre o  processo
de votação nessas eleições, o
sindicato responde aos traba-
lhadores. Veja a seguir:

QUAIS OS DIAS, HORÁRIO E
O LOCAL DE VOTAÇÃO?

As eleições vão ocorrer nos
dias 19 e 20/3, no horário 7h
às 18h. E serão instaladas
quinze mesas coletoras fixas,
no interior da usina, locali-
zadas na Fábrica de Cal; S-
1H (Vestiário GCR); SP-3D

Metalúrgicos do Sul Fluminense elegerão na próxima
semana, dias 19 e 20/3, a nova diretoria do sindicato, que
terá como principal desafio o enfrentamento dos desafios
na nova realidade do trabalhador, pós reforma trabahista

(Vestiário GGAF); SP-1B
(GAC); Usina de Talas; SP-
2C (LTQ-2); Célula da Deca-
pagem; SP20; SP-2A (Zona
Oeste); SP-2E (Recozimen-
to); SP-10 (Pátio da Som);
Escritório Central Novo
(Recepção); CAP-30 (Serviço
de Ponto Zona Leste); Prédio
da Cimentos (1º andar - sala
da Segurança do Trabalho).

QUAL O DOCUMENTO  NE-
CESSÁRIO APRESENTAR
PARA VOTAR?

Basta apresentar o cracha de
identificação, com o numero
de matrícula na mesa coletora,
correpondente a sua área.

TRABALHADORES QUE ES-
TÃO DE FOLGA PODERÃO
VOTAR? ONDE?

Sim, basta se dirigir à mesa
coletora, na empresa que
trabalha, correpondente a sua
área.

TRABALHADOR DE LICENÇA
MÉDICA PODE VOTAR?
ONDE? Poderão votar sim,
desde que estejam quites
com a mensa-lidade sindical,
seis meses antes da reali-
zação da eleição.



O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense solicita o com-
parecimento de MARCELO
COUTINHO, portador da CTPS
nº 0004093, Série  0023/RJ,
no Departamento Jurídico, de 2°
a 6° feira, no horário das 8h às
12h e das 13h às 17h.

SINDICATO
CONVOCA
URGENTE

ATENÇÃO: JOSÉ JORGE
FEIJOLO E MAGNO DA

SILVA VALIN, seus
documentos

encontram-se na sede
do sindicato (Rua

Gustavo Lira, 9 - Centro
- Volta Redonda). Favor
buscar no horário das

8h às 17h.

ACHADOS &
PERDIDOS

UTILIDADE
PÚBLICA

Sindicato quer
manutenção da
qualidade e dos

empregos

Após ser surpreendido com a
situação atual do Hospital Vita,
que será devolvido à CSN após
uma decisão judicial, o sindicato
passou a ficar preocupado com
os trabalhadores da CSN, que
utilizam os serviços através do
plano de saúde.

Em reunião, na manhã desta
segunda-feira (12) com a direção
da CSN, para discutir a situação,
tomou conhecimento que a
Justiça determinou que fosse
nomeado um interventor para
acompanhar o processo de
transição. E o mais importante
é que a empresa assumiu o
compromisso de que os usuários
dos serviços não serão preju-
dicados. Ou seja, o padrão de

Durante final de semana, diretores do
sindicato receberam diversas ligações
de trabalhadores da CSN preocupados

com as possíveis mudanças com a
transferência de gestão do hospital VITA

HOSPITAL VITA

atendimento será preservado.

A outra preocupação do pre-
sidente do sindicato, mesmo sem
pertencer a sua base de traba-
lhadores, foi com os funcio-
nários do hospital. Sabe-se que
a atual administração empre-
gava em torno de 500 funcio-
nários no hospital, que, a partir
de agora, correm o risco de
perder seus empregos, o que
causaria um grande impacto na
cidade.

A solicitação pela preservação
dos empregos foi muito bem
aceita pela direção da  CSN, que
se comprometeu em recomendar
que os funcionários sejam
absorvidos pela nova unidade,
na transferência de gestão.


