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Justiça dá sentença favorável
Justiça condena a CSN a restabelecer
o pagamento da insalubridade, bem
como a pagar os atrasados aos tra-
balhadores ativos e inativos da CSN,
que recebiam o adicional de insalu-
bridade e tiveram esse direito cortado
em abril/99.

O sindicato convoca esses traba-
lhadores a comparecer ao seu
depar tamento jurídico (Rua
Gustavo Lira, 9, Centro, VR), para
verificar se tem direito à sentença
do processo movido pelo MPT.

O prazo para o comparecimento é de
20 dias e os trabalhadores deverão
apresentar a CTPS a fim de consultar a

listagem fornecida pela CSN, com os
nomes dos trabalhadores beneficiados.

É importante esclarecer que, após
vários meses de negociação entre o
sindicato e CSN, com acompa-
nhamento do MPT, conseguiu-se chegar
a um entendimento. Ficou estabelecido
que a empresa apresentaria uma
listagem de beneficiados, e a divul-
gação, convocação e conferência da
mesma é de responsabilidade do
sindicato. Havendo discordância, será
restabelecido um novo diálogo para se
tentar chegar a um consenso.

Após essa primeira fase, que diz respeito
à conferência e aprovação da listagem,

será dado início a segunda fase, que
envolve o cálculo dos valores a serem
pagos a cada um, e aprovação por
ambas às partes. E, por fim, o paga-
mento dos valores aos credores.

Também é importante saber que o
sindicato manterá todos informados sobre
os procedimentos a serem adotados,
por meio dos seus informativos oficiais
(boletins, sites e facebook). Além do
próprio Ministério Público do Trabalho,
que é o responsável pelo processo.

Após consulta à listagem, que estará
disponível no site do sindicato, o traba-
lhador deverá atualizar o seu cadastro
no departamento do sindicato.

CSN | PROCESSO DE INSALUBRIDADE - 1999

Sindicato CONVOCA os metalúrgicos da CSN que recebiam o
adicional de insalubridade e tiveram esse direito cortado em abril/99

Devido às várias notícias falsas que
tem circulado nos últimos meses, o
sindicato esclarece que, o processo
relativo à URP (Unidade Referencial
de Preço) está na seguinte fase:

Após a apresentação do laudo ela-
borado pelo perito, que apurou os
valores devidos a cada um dos
beneficiados, o Juiz da 1ª Vara do
Trabalho concedeu prazo de 30 dias
para que o sindicato e a CSN se
manifestassem sobre eles. O
sindicato já se manifestou e, embora
não tenha encontrado nenhuma
irregularidade substancial, que pu-
desse prejudicar o tramite do pro-
cesso, encontrou alguns pequenos
pontos que devem ser alterados.

MBM se reedita
para 2019

Movimento Brasil Metalúrgico
(MBM) se reúne para discutir a
postura da montadora General
Motors (GM). A empresa, após
anunciar que poderia encerar suas
atividades no Brasil e na América
do Sul, “condiciona sua permanên-
cia ao aumento de lucro, reduzindo
empresas, direitos e conquistas
históricas dos trabalhadores”,
denuncia o movimento.

O MBM foi criado em 2017 por
dirigentes das centrais sindicais.
É um movimento dos metalúrgicos
que surgiu para lutar contra a
Reforma Trabalhista. E agora se
reedita para combater  posturas de
empresas como a GM. Ao reeditá-
lo, os sindicatos da categoria
estimulam outros movimentos que
precisam ser colocados em prática
para combater os retrocessos da
Lei Trabalhista.

PROCESSO DA URP

A CSN ainda não se manifestou, mas
está dentro do prazo estabelecido
pela Justiça. Portanto, não há no
momento qualquer possibilidade de
expedição de alvarás para paga-
mento dos créditos. As partes ainda
estão discutindo se o laudo do perito
está ou não correto.

Assim, o Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense esclarece aos
trabalhadores beneficiados que qual-
quer outra ‘informação’ diferente
dessa é puro boato. E que qualquer
dúvida, o trabalhador deverá pro-
curar informações no departamento
jurídico do sindicato que é o único
responsável pelo processo.

Jurídico do sindicato
esclarece boatos



32987 - REGES MATOS DE MAGALHÃES
33009 - CARLOS ROBERTO N. DA SILVA
33011 - JOÃO LUIZ DOS SANTOS
33021 - PAULO CÍCERO DE SOUZA SILVA
33083 - CARLOS ALBERTO F. ANTUNES
33137 - JOSÉ ELOIZIO PIO
33157 - MARIO ARLINDO NETO
33192 - ANTONIO DA SILVA MARTINS
33203 - ANTONIO SERGIO DE CARVALHO
44243 - CARLOS A. DE ALCANTARA

40996 - ALEXANDRE SOARES DA SILVA
41000 - VALTAIR DA FONSECA MONTEIRO
49730 - FREDERICO AMARANTE GONÇALVES
49731 - ADAELTON DE JESUS PEREIRA
49732 - DEYVID MARTINS DE SOUZA
49733 - VINICIUS RANGEL DOS REIS
49737 - ORIVALDO ALVES DE A. JUNIOR
49748 - FRANKILIN CUNHA DE CARVALHO
49750 - MARCOS RICARDO BATISTA
49751 - MAURICIO PONCIANO LOPES
49752 - ITAMAR BRAGA DOS REIS
49590 - FABIO LUIZ DA SILVA SOARES

O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense reafirma a sua
convocação dos nomes, abaixo
relacionados, a comparecer a sua
sede, na Rua Gustavo Lira, 9 -
Centro - VR, e retifica a relação
dos documentos a serem apre-
sentados: RG, CPF, PIS e Carteira
de Trabalho (foto e verso da foto)
e contra cheque, no horário de 8h
às 12h e de 13h30 às 17h.

Sindicato convoca
para atualização
de documentos

Sindicato convoca os trabalhadores 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 4/2, às 10h, na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

Nova listagem para
entrega de alvarás

44247 - CELSO DA SILVA REIS
44248 - CLAUDIO CAMPOS DE ALMEIDA
44249 - CLELIO EMÍLIO MÁGIO
44252 - EDIMAR CRISTOVÃO FURTADO
44253 - EDSON DE FREITAS FERREIRA
44255 - ELIAS RIBEIRO CRISTINO
44258 - ENIR PEREIRA
44261 - EUDES JOÃO MOREIRA
44262 - FERNANDO ANTÔNIO CAMPOS

RETIFICAÇÃO


