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CSN anuncia
ajustes na

alimentação

Atendendo a reinvindicação dos
trabalhadores da CSN, princi-
palmente, quanto a diversidade
de proteina, a direção do Sindi-
cato dos Metalúrgicos acaba de
conseguir junto à empresa um
ajuste nas opções de proteína
no cardápio diário.

O processo envolveu algumas
reuniões de negociação, que
resultaram neste ajuste das
opções de proteína, ou seja, a
partir do mês de dezembro os
trabalhadores terão mais
opções no cardapio.

ALIMENTAÇÃO NA CSN
Câncer de
próstata:

Vamos falar
sobre isso?

O câncer de próstata é o tipo de
câncer mais frequente em homens
no Brasil, depois do câncer de pele.
Embora seja uma doença comum,
por medo ou por desconhecimento,
muitos homens preferem não con-
versar sobre esse assunto.
Quais fatores podem aumentar o
risco de ter câncer de próstata?
Idade: o risco aumenta com o
avançar da idade. No Brasil, a
cada dez homens diagnosticados
com câncer de próstata, nove têm
mais de 55 anos.
História de câncer na família: homens
cujo pai ou irmão tiveram câncer de
próstata antes dos 60 anos.
Sobrepeso e obesidade: estudos
recentes mostram maior risco de
câncer de próstata em homens
com peso corporal elevado.
Quais exames são utilizados para
investigar o câncer de próstata?
Exame de toque retal: o médico avalia
tamanho, forma e textura da prós-
tata, introduzindo o dedo protegido
por uma luva lubrificada no reto.
Exame de PSA: é um exame de
sangue que mede a quantidade de
uma proteína produzida pela próstata
- Antígeno Prostático Específico
(PSA). Níveis altos dessa proteína
podem significar câncer, mas também
doenças benignas da próstata.
Realizar o exame pode ajudar a
identificar o câncer de próstata logo
no inicio da doença, aumentando
assim a chance de sucesso no
tratamento.

NOVEMBRO AZUL

Sindicato consegue melhorias no
cardápio para os metalúrgicos

Segundo o presidente do sindi-
cato, Silvio Campos: “temos
cobrado estes ajustes na diver-
sidade de proteina e na sua
gramatura, isto tem sido uma
prioridade do sindicato em todas
as mesas de negociação. avan-
çamos e vamos avaliar a partir
de dezembro, com apoio dos
metalúrgicos. Somos todos tra-
balhadores e sabemos “saco
vazio não pára em pé” e que uma
boa alimentação é fundamental,
e que favorece a produção.
Portanto, alimentação é investi-
mento para qualquer empresa”.



Sindicato se articula com
rodoviários por mais um
ônibus VR/Barra do Piraí

Na tentativa de conseguir ajudar
a resolver os problemas de
transporte dos metalúrgicos do
turno, o Sindicato dos Meta-
lúrgicos vem se articulando com
o Sindicato dos Rodoviários
para conseguir mais ônibus.

A busca da direção do sindicato
é que circulem mais ônibus nos
horários de 15h e às 23h para
atender os metalúrgicos que
moram em Barra do Piraí e
trabalham na CSN, em Volta
Redonda.

Essa reivindicação está aten-
dendo a inúmeras reclamações
que tem sido feita com fre-
quência ao sindicato.

“Estamos tentando resolver
essa demanda que vai re-
solver o problema de muitos

trabalhadores que
estão tendo difi-
culdade de trans-
porte até a Usina
Presidente Vargas.
Acreditamos que
vamos conseguir
sensibilizar os
empresários res-
ponsáveis pela
linha Volta Re-
donda/Barra do
Piraí”, segundo
Silvio Campos,
presidente do
sindicato.

Ofício encaminhado
ao Sindicato dos

Rodoviários


