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Sindicato
presente na
integração
dos novos

metalúrgicos
da CSN

Em clima de descontração, o sin-
dicato participou do tradicional mo-
mento de integração na CSN, quando
os trabalhadores recebem as boas-
vindas da empresa.

O sindicato expos um vídeo institu-
cional, preparado especificamente
para esclarecer qual a sua função, a
quem ele representa, suas lutas
históricas e, principalmente, qual o
papel determinante que ele desem-
penha na vida dos trabalhadores.

Foram abordadas também as lutas
dos trabalhadores por direitos e
benefícios, após a famigerada reforma
trabahista, os novos desafios e as
consequências da ofensiva dos
empresários na tentativa de enfra-
quecer as entidades sindicais. Tudo
isso, no sentido de derrubar mitos e
explicar sobre a necessidade de
preservação e fortalecimento da
entidade que sempre vai defender
os interesses dos metalúrgicos.

Recém contratados da CSN escutam com
atenção sobre a importância do sindicato

Dia do Trabalhador
reúne metalúrgicos na
Praça Juarez  Antunes

Ato unificado, reune as principais
centrais sindicais, representantes
de movimentos sociais e partidos
políticos em ato realizado na Praça
Juarez Antunes, em Volta Redonda.

Sindicalistas representantes de
várias categorias  também estão
unificados em torno de uma pauta
comum de interesse da classe traba-
lhadora, como uma política eco-
nômica de geração de empregos e
renda, defesa da seguridade e da

Previdência Social pública, o fim da
lei do congelamento de gastos e a
revogação da Reforma Trabalhista,
consignada na Lei 13.467/17.

Há quinze dias, chegou ao conhe-
cimento do sindicato que a CSN iria
pagar um PPR muito abaixo do
esperado pelos metalúrgicos. O valor
que chegou aos ouvidos do sindicato
foi de 0,1 salário. Infelizmente, quem
negocia o PPR é a Comissão, onde o
sindicato só tem dois representantes.

O sindicato preocupado com a
situação, já que a data que os
trabalhadores estão acostumados a
receber o PPR é dia 30 de abril,
solicitou uma reunião urgente com o
presidente da empresa.

Primeiramente, representantes do
sindicato estiveram no escritório da
empresa e discutiram a situação,
defendendo que 0,1 salário seria
muito inferior a expectativa dos
trabalhadores, que cumpriram o seu
papel na produção de 2017.

O presidente da empresa agendou

Sindicato cobra nova
proposta do PPR/CSN

uma próxima reunião, que aconteceu
na semana passada, em que a
empresa se comprometeu a apre-
sentar um novo número para paga-
mento da PPR.

O sindicato reafirmou a sua posição
de não aceitar o valor que foi divulgado
anteriormente. Apesar de ser a
Comissão a responsável pela nego-
ciação, o sindicato se antecipou e
não permitiu que esse número fosse
levado à Comissão já que, cer-
tamente, seria aprovado pelos
representantes da empresa.

O presidente da empresa pediu o
prazo de uma semana para agendar
a próxima rodada de negociação.

A direção do sindicato espera que a
empresa apresente um valor melhor
e que possa ser anunciado aos meta-
lúrgicos, o mais breve possível.



52513 ANDERSON JOSÉ TEBAS
52522 SAMIR CESAR BATISTA DA CRUZ
52523 SANDRO FRANCISCO FERREIRA BAFA
52524 GUILHERME MOREIRA DA SILVA
52533 SUEDER SILVA SANTOS
52534 TIAGO FRANCISCO ALVES
52536 RAFAEL FERREIRA BARBOSA PINTO
52537 CRISTIANO GOMES DA SILVA
52539 FABIO GEONNASI RODRIGUES
53909 LUIS FERNANDO DA SILVA
53910 MARCELO TEIXEIRA DA MATTA
53911 VINICIO BARBOSA MAIA SILVA
53913 WELLINGTON BATISTA MONCAO
53914 LUIZ ALBERTO NASCIMENTO SILVA
53916 WILLIAM LUIS RODRIGUES
53917 RODRIGO SILVERIO MARTINS
53918 MAXSANDRO MATIAS MARTINS
53921 FAUSTO GIOVANE DE SOUZA ROCHA
53922 CLAUDEVAN DOS SANTOS FERREIRA

O sindicato convoca os nomes, abaixo
relacionados, a  comparecer em sua
sede (R. Gustavo Lira, 9, Centro, VR),
de 8h às 12h e das 13h às 17h,
com cópias do RG, CPF, PIS e Carteira
de Trabalho (pág.da foto e verso).

Nova relação
para atualizar
documentos

46008 GILSON AMORIM RESENDE
46009 JOEL PEDRO VITOR
46012 NIDNEI PEDRO MARQUES
46013 NILO JOSÉ PINTO
46014 ROBERIO DE OLIVEIRA BASTOS
46015 RONALDO SEBASTIÃO DA SILVA
46016 VANDRE DE SOUZA FREITAS
46018 WELINGTON MARTINS DO CARMO
46019 ANDERSON DA SILVA BATISTA
46020 ADEDINO GODINHO DE SOUZA

Sindicato convoca os trabalhadores
abaixo relacionados para compare-
cer à sede do sindicato para receber
seus alvarás do “meia hora de
refeição”. A entrega será na 2ª
feira, dia 7/5, às 10h, na Rua
Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

Convocação
para entrega

de alvarás

Assédio é crime e o
sindicato está de olho

Trabalhadores da base tem feito
denúncias sobre assédio moral e
sexual dentro das empresas.

O sindicato encaminhou à direção
da empresa e tem cobrado medidas
para solucionar o problema.

É importante esclarecer que as
características do assédio sexual
são: propostas de conotação sexual;
confidências de assuntos íntimos e

embaraçosos sem que haja
incentivo; presentes de maneira
insistente e indiscreta; compra de
favores com uma generosidade
suspeita ou com ameaças de
chantagens afetivas; prometer
vantagens ou promoções condi-
cionadas à aceitação de suas
investidas.

Já o assédio moral tem como
objetivo levar o assediado ao
desequilíbrio emocional para que
este fique sob controle do ofensor
ou fazer com que ele ceda às
vontades do ofensor ou até que
desista do trabalho.

O sindicato está de olho e espera
que sejam tomadas medidas
cabíveis, que podem implicar desde
a demissão de quem tem esse tipo
de conduta até encaminhá-lo à
responsabilidade à Justiça.


