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Turno de 6 horas

O sindicato está ci-
ente que a in t rans i -
gênc i a  da  emp re sa
quan to  a  esca la  do
turno, os refeitórios e
o lanche está provo-
cando um grande mo-
vimento de insatisfa-
ção dos trabalhadores,
o que pode ter conse-
qüências sérias a curto
e médio prazo. Uma
prova do descontenta-
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Melhoria no lanche, escala do turno e a abertura dos refeitórios.
Esses foram os assuntos discutidos na reunião entre a direção do sindicato e da CSN realizada na última
quarta-feira, dia 27. A reunião foi convocada em resposta ao ofício que o sindicato enviou à empresa.

Por enquanto, não ha-
verá mudanças.

A empresa alega que
a implantação da escala

A  CSN i n fo rmou
que o lanche forneci-
do  e s tá  de  aco rdo
com as instruções do
PAT -  Programa de
Alimentação do Tra-
balhador.

Entre os objetivos
do programa está o

de fazer do ato de ali-
mentar-se no trabalho
uma fonte de saúde,
bem-estar, de qualida-
de de vida e produti-
vidade aos trabalha-
dores. O que, com o
lanche fornecido pela
CSN, é impossível.

mento é o aumento do
absenteísmo e evasão de
mão de obra.

Mesmo sendo de di-
rei to da empresa, as
melhorias são funda-
mentais para diminuir o
desgaste e valorizar os
profissionais.

O maior patrimônio
da CSN são os seus tra-
balhadores e é hora de
mudar essa política de
revanchismo.

Melhoria no lanche
é recente e que ainda
não houve tempo para
que os trabalhadores fa-
çam uma avaliação.

Escala do turno

Segundo a empresa,
quando o turno de 6 horas
começou a ser discutido foi

Abertura dos refeitórios
avisado aos "colaborado-
res" que poderia suspen-
der o almoço e o jantar.

Intransigência da CSN faz
aumentar insatisfação

dos trabalhadores

Sindicato e CSN discutem  atendimento
odontológico dos trabalhadores

O sindicato se reuniu
com a CSN para que a
empresa prestasse escla-
recimentos sobre o plano
odontológico, pois o des-
contentamento é grande
entre os trabalhadores.

E como a demanda é
grande, o Sesi está enca-
minhando os trabalhadores
para a sua sede e, mesmo
assim, o atendimento é de-
morado, pois a instituição
não tem estrutura para aten-
der a grande quantidade de
trabalhadores.

A CSN informou
que o processo para
contratação está em
curso, mas que atendi-
mento não está trazen-
do prejuízos para os
trabalhadores, o que
não é verdade.

O convênio com o
Sesi é provisório e pe-
dimos à empresa que
resolva o problema
com urgência, pois é
uma cláusula de acor-
do coletivo que está
sendo descumprida.
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Assédio moral na Coqueria
A direção do sindi-

cato recebeu denúncias
de assédio moral do ge-
rente da Coqueria com
os trabalhadores. O ge-
rente usa de autoritaris-
mo com os trabalhado-

Após a denúncia feita
pelo sindicato à DRT das
péssimas condições de hi-
giene e manutenção dos
banheiros utilizados pelos
trabalhadores da Sankyu,
a empresa resolveu aten-
der a reivindicação e re-
formar as instalações.

Em ofício ao sindicato
a Sankyu comunica a re-
forma, que terá início no
dia 1° de setembro.

res e usa a demissão
como intimidação.

A denúncia será apu-
rada pelo sindicato e,
caso se confirme, as pro-
vidências serão tomadas
para que esses excessos

Refeitórios estão sendo desativados
E a CSN não se can-

sa de tentar prejudicar
seus "colaboradores".

Em mais uma atitude
de desrespeito com os
trabalhadores e repre-
sália pela implantação
do turno de 6 horas, a
CSN fechou alguns re-

feitórios da empresa.
Os refeitórios que conti-

nuam abertos têm seus ser-
viços reduzidos, até serem
totalmente desativados.

A direção do sindicato
vê, em atitudes como essa,
que a política da direção
da CSN é a do arrocho e

retaliação. E que a em-
presa, apesar de ser a pri-
meira em lucro de sua ati-
vidade, tem muito que
aprender quanto ao seu
dever social com os tra-
balhadores.

E nisso, a empresa é
nota zero.

por parte da gerência se-
jam contidos.

Atenção gerência:
Cuidado para o poder

não subir a cabeça, pois
muitos ficaram no meio
do caminho.
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PLR 2008

O sindicato vem rei-
terar o pedido de elabo-
ração de uma pauta de
reuniões para discutirmos
a PLR dos trabalhadores
para o ano de 2008, que
será paga em 2009.

Estamos chegando

em se tembro  e  a té
agora nada. Daqui a
pouco a empresa vem
com a h is tor inha de
deixar como está por-
que o ano já está aca-
bando,   e  não dará
tempo pra discutir mu-

danças. Essa não cola
mais!

Lembrando que 84%
dos trabalhadores decidi-
ram que querem que o
sindicato negocie a PLR.

Com a palavra a dire-
ção da empresa.

Furto nos vestiários
Em menos de dois

dias foram registradas
duas ocorrências de
furto nos vestiários da

CSN. Uma auxiliar de
serviços gerais e um
metalúrgico da Coque-
ria tiveram seus armári-

os arrombados e seus
pertences furtados, o
que demonstra que há
falha na segurança.

CBS transfere funcionários para São PCBS transfere funcionários para São PCBS transfere funcionários para São PCBS transfere funcionários para São PCBS transfere funcionários para São Pauloauloauloauloaulo
A CBS Previdência iniciou

em agosto a transferência
de trabalhadores para uma
filial em São Paulo.

A transferência causa-
rá alguns transtornos
para os trabalhadores,
como já foi denunciado
pelo sindicato em nossos
boletins e em carta ao

governador Sérgio Ca-
bral, que terão que viver
longe da família e ainda
arcar com parte dos cus-
tos, já que tanto a CBS
quanto a CSN subsidia-
rão apenas um período.

Além disso, a manu-
tenção de uma filial em
São Paulo aumentará os

gastos com administra-
ção que, certamente,
será repassado aos tra-
balhadores.

Uma transferência des-
necessária, já que a sede
em Volta Redonda aten-
de as necessidades da
CBS e, recentemente, ob-
teve a certificação ISO

9001:2000 em Gestão
de benefícios previdenci-
ais e ainda o prêmio Ga-
zetalnveste na categoria
"Melhor Gestor de Fundo
de Previdência em Multi-
mercado do Brasil". Até
quando a tentativa de es-
vaziar Volta Redonda vai
continuar?

Eleição da CIPEleição da CIPEleição da CIPEleição da CIPEleição da CIPAAAAA
na empresana empresana empresana empresana empresa
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Análises Minerais reali-
zará eleição dos repre-
sentantes da CIPA no
dia 1° de setembro. Os
trabalhadores da em-
presa que quiserem par-
ticipar devem se inscre-
ver  até o dia 30 de
agosto.

A eleição acontecerá
no horário de 8h às 15h
e a apuração será logo
após o encerramento do
pleito, às 15h30.


