
1

Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

DRT marca mesa
redonda sobre o turno

CSNCSNCSNCSNCSN
Volta Redonda, 31/7/2008 - Edição nº 307

cópia do ofício
entregue pelo Minis-
tério do Trabalho

É direito garantido ao
trabalhador receber as-
sistência odontológica
por parte da CSN, res-
paldado pelo edital de
privatização da empresa
e pelo acordo coletivo.
Só que, nos últimos me-
ses, não é o que vem
ocorrendo.

Acontece que os fun-
cionários da empresa,
desde que houve mu-
dança na presidência da
Fundação CSN, não es-
tão mais sendo atendi-
dos, após o fechamento
do Centro de Saúde
Oral. A assistência ago-
ra passou a ser feita pelo
Sesi, através de convê-
nio firmado pela empre-
sa. E, segundo várias
denúncias, o padrão do
atendimento tem sido
inferior e os dependen-
tes não estão sendo
atendidos.

Outro prejuízo é o
caso do aumento da
mensalidade dos sócios
do Clube Recreio dos Tra-
balhadores, novamente,
sem justificativa.

O sindicato vai mar-
car uma reunião com a
CSN para discutir as re-
clamações dos trabalha-
dores e se não forem so-
lucionados os problemas,
recorrerá à justiça para
defender este direito.

Obrigação da CSN:
prestar assistência
odontológica ao

trabalhador

Eleição da CIPA na Magnesita
Hoje, será realizada a escolha do representante da CIPA (Comissão

Interna de Prevenção de Acidente). A eleição vai ser no auditóroio da
Refraumax, no horário administrativo da empresa. E a apuração será
logo após o término da votação.

É fundamental a participação de todos já que o Cipista é quem lutará
pela segurança de todos os trabalhadores dentro da empresa.

A DRT marcou mesa
redonda para discutir o
processo do acordo coletivo
de trabalho que diz respeito
ao turno ininterrupto de
revezamento. Será no
próximo dia 6, às 14h, na
Gerência Regional do
Trabalho.

O Sindicato solicitou à
DRT que fosse feita uma
fiscalização na CSN sobre o
turno para verificar se a
jornada de seis horas foi
implantada, já que o
acordo do turno venceu há
dois meses. Só que, para a
surpresa de todos, a
empresa fez um
requerimento à DRT
solicitando uma mesa
redonda para tratar da
jornada do turno.

O sindicato, mais uma
vez, reafirma sua posição
na defesa do turno de
seis horas. E, sem dúvida, estará lá para
fazer valer este direito garantido pela Constituição
Federal.
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Trabalhador agora tem
direito ao desjejum

COMAUCOMAUCOMAUCOMAUCOMAU

A partir do próximo dia
11/8, os trabalhadores da
empresa Comau iniciarão
a sua jornada de traba-
lho, pela manhã, com di-
reito ao desjejum. É isso
mesmo, o trabalhador
confiou e o seu sindicato
conquistou!

Na verdade, há algum
tempo, os trabalhadores
já haviam pedido que o
sindicato intermediasse as
negociações com o pro-
pósito de conquistar este

benefício. E, após várias
reuniões, inclusive após ir
até Betim/MG para levar
as reivindicações dos tra-
balhadores aos responsá-
veis pela empresa, que
também pertencem ao
grupo FIAT, o desjejum
agora está garantido.

Parabéns trabalhador!
O sindicato precisa da sua
confiança para lutar pe-
los seus direitos e conquis-
tar maiores benefícios
como este.

Já estão em obras a
sede do Centro (Rua
Gustavo Lira), do bair-
ro do Retiro e, em pou-
co tempo, com grande
orgulho, será recons-
truída a sede (hoje de-
sativada por falta de
condições de seguran-
ça para atender os tra-
balhadores) da Rua
Amaral Peixoto.

Em menos de dois
anos de gestão, esta di-
retoria já reformou
grande parte da estru-
tura do sindicato, distri-
buída nos municípios de

Gestão do Renato
investe no patrimônio

dos trabalhadores
Antiga sede na Rua Amaral
Peixoto será reconstruída

Volta Redonda, Barra
Mansa e Resende, que
atende aos metalúrgicos
da base Sul Fluminense.

Esta foi a primeira
sede da entidade em
Volta Redonda, tendo
um grande valor histó-
rico, afetivo e patrimo-
nial dos metalúrgicos.
O projeto envolve a
construção de um novo
prédio de quatro an-
dares, com salas e au-
ditório para realização
de palestras e cursos de
qualificação para os
trabalhadores.

Trabalhadores, que
têm processo na justiça
para conquistar anistia,
viajaram, nesta quarta-
feira, 30, para Brasília,
com objetivo de partici-
par da audiência públi-
ca em defesa da Comis-
são de Anistia.

Na verdade, o que
vem ocorrendo é que,
nos últimos meses, mi-
litares, alguns políticos
e a mídia em geral vêm
denegrindo e criticando
o papel da Comissão,
que, de forma íntegra,
tem tentado praticar
justiça.

O sindicato compre-
ende que os anistiandos
fazem parte de uma
parcela da população
que engrossou as filei-
ras de combate em bus-
ca da democracia no

Sindicato e anistiandos,
unidos na luta para
que se faça justiça

país, contra a ditadura
militar. E por isso foram
punidos através de de-
missões injustas, perse-
guições aos seus famili-
ares, além de muitos de-
les não conseguirem
mais oportunidade de
emprego por fazerem
parte da conhecida “lis-
ta negra”. Afinal, sem
esses personagens não
haveria a liberdade de
expressão e de luta pela
conquista de direitos dos
trabalhadores. E por
isso, merecem justiça.

Esta diretoria vai con-
tinuar valorizando o pa-
pel da Comissão de Anis-
tia, além de, participar
e apoiar, cada vez mais,
a luta desses compa-
nheiros e de todos aque-
les que sofrem persegui-
ção política.

A direção do sindica-
to participou da manifes-
tação em defesa do rea-
juste dos salários dos
aposentados, vinculados
ao aumento do salário
mínimo. Além disso, de-
fendeu também a derru-
bada do fator previden-
ciário. Ambos que só
têm causado prejuízo e
perdas salariais.

Metalúrgicos participam
de ato em defesa dos

aposentados
O ato aconteceu na

segunda-feira, dia 28, na
Vila Santa Cecília, orga-
nizada pelo Sindicato
Nacional dos Aposenta-
dos, e contou com boa
quantidade de trabalha-
dores e aposentados da
cidade. Tendo como ob-
jetivo chamar a atenção
das autoridades compe-
tentes sobre o problema.


