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CSN | PLEBISCITO - HORÁRIOS DO TURNO

Sindicato consultará
metalúrgicos sobre

horários do turno
Sindicato convoca trabalhadores do

turno para decidir sobre a preferência
de horários pares ou ímpares. A votação
será nessa quarta-feira (26/9), das 6h

às 18h, na Praça Juarez Antunes

Em conversa com os metalúrgicos
da CSN, a direção do Sindicato
dos Metalúrgicos deciciu realizar
uma consulta sobre a preferência
dos trabalhadores do turno entre
os horários impares (23h às 7h,
7h às 15h ou 15h às 23h) e os
horários pares (0h às 8h, 8h às
16h ou 16h às 24h).

Atendendo a pedidos dos traba-
lhadores, o sindicato está ante-

cipando a consulta, que seria feita
somente um ano após a implan-
tação do turno de oito horas.

O plebiscito vai acontecer na
próxima quarta-feira, dia 26/9,
das 6h às 18h, na Praça Juarez
Antunes, na Vila Santa Cecília.

É fundamental que todos os
trabalhadores do turno par-
ticipem para que a vontade da
maioria prevaleça.

Sindicato cobra
da CSN como

vai ficar o
PPR/2018

A diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos cobrou dos repre-
sentantes da CSN como vai ficar
o Programa de Participação de
Resultados (PPR) para o ano de
2018.

A pressão do sindicato é para
evitar atrasos no pagamento.

O sindicato informa também que
o pagamento do PPR 2017 dos
demitidos já foi liberado desde o
último dia 20. E aqueles que não
receberam e fizeram alteração na
sua conta corrente deverão com-
parecer ao CAP21 (FOX) para
atualização de seus dados.

Trânsito na
Passagem

Superior será
liberado na

próxima semana
A direção do sindicato cobrou da
CSN um prazo para o fim das
obras na Passagem Superior. E
a empresa assegurou que na
semana que vem tudo voltará a
normalidade, tendo o tráfego de
entrada e saída liberado para os
trabalhadores.



47134- ROBSON RODRIGUES CARDOSO
47138 - ROMEU MOURA
47139 - RONY SILVA DE PAULA
47143 - SETELMO ALVES DA CRUZ
47156 - DEIVY DE PAULA ROSA

O Sindicato dos Meta-lúrgicos convoca os nomes abaixo, a
comparecer, em caráter de urgência, das 13h às 16h, em sua
sede (R. Gustavo Lira, 9, Centro, VR). Trazer cópia do RG,
CPF, PIS e Carteira de Trabalho (Foto e Qualificação Civil).

Sindicato convoca para
atuação de documentos

52630 - FLAVIA PEREIRA FRANCISCO
52631 - KILDARE SARAIVA RODRIGUES
52632 - ATILA DIAS MELO
52633 - JOÃO BATISTA VALERIO

Sindicato dos Metalúrgicos convoca os trabalhadores abaixo
relacionados a comparecer a sua sede para receber seus
alvarás. A entrega será na 3ª feira, dia 25/9, às 10h, na
Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

Nova convocação para
entrega de alvarás

52643 - JUAREZ FIRMINO DE SOUZA
52669 - LUIZ GUSTAVO S. NASCIMENTO
52671 - CLEBER DE OLIVEIRA DIAS
52674 - ENOQUE FERREIRA BAZILIO

47157 - ANTONNI CARLOS DE SOUZA

47161 - VALDEMAR REIS DE SOUZA

47167- ADRIANO LUIZ DA S. RAYMUNDO

47170- REGINALDO J. DE P. HENRIQUE

BOCA
MALDITA

Vários trabalhadores estão
reclamando da quantidade
da alimentação servida
pela CSN. E o sindicato
encaminhou o problema à
empresa, pedindo solução.

A empresa se compro-
meteu em investir em
melhorias no cardápio,
principalmente no que diz
respeito à quantidade de
proteína.

METALÚRGICOS
RECLAMAM DA
QUANTIDADE
DA COMIDA


