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Crise na CSN
A direção do sindicato já tem o conhecimento de algumas medidas
que a empresa vem tomando e que estão afetando o cotidiano de
trabalho dos metalúrgicos da CSN. Espera-se que as medidas que

possam ser tomadas priorizem a garantia da empregabilidade e não
a de somente preservar o lucro da empresa. Afinal, nos últimos

anos, a CSN bateu recordes de produção e, por isso, que não seja o
trabalhador a ter que pagar a conta da crise. A CSN continua

expandindo seus negócios e contabilizando seus lucros.

A reunião com o RH
da CSN, que aconteceria
na quarta-feira (25/11),
foi adiada sem data pre-
vista.  Nesta reunião a
empresa pretendia apre-
sentar medidas de preven-
ção à crise econômica
mundial, conforme notici-
ado pela imprensa.

A reunião seria para de-
bater medidas que, segun-
do a direção da empresa,
serviriam para diminuir os
impactos da crise financei-
ra. A justificativa para o
adiamento da reunião foi
de ausência do Enéas, di-
retor executivo da empre-
sa, que teria ido à Bulgá-
ria negociar a compra de
outra siderúrgica.

A “rádio peão” e até
gerentes e supervisores já
comentam algumas medi-
das que podem ser im-
plantadas na UPV como
férias coletivas em alguns
setores. Mas é importante

?

ficar claro que, por
enquanto, não pas-
sa de especulação.
E qualquer propos-
ta da empresa será
levada à aprecia-
ção dos trabalha-
dores metalúrgicos.

Já que a empre-
sa está vendendo
parte de suas
ações da Namisa,
e tem dinheiro
para comprar ou-
tra siderúrgica na
Bulgária, significa
que o caixa da
empresa está forte.
Se a CSN quer ne-
gociar o que lhe in-
teressa, o sindica-
to também quer
negociar o que é
do interesse dos trabalha-
dores: PLR, mudança da
tabela do turno de 6
horas, gratuidade do
Recreio, melhoria no
lanche, uso dos refei-

tórios para o pessoal
do turno e a assinatu-
ra de um novo convê-
nio odontológico.

A direção da CSN
sempre reclama que o sin-

dicato vive recorrendo à
Justiça mas, com esta em-
presa, infelizmente, só tem
este caminho. Afinal,
acordo só é bom quando
beneficia os dois lados.
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CSN
Em dezembro, os me-

talúrgicos da CSN terão
direito ao crédito adici-
onal no cartão alimen-
tação no valor de R$
200, sem desconto.

E os empregados ad-
mitidos após a data de

crédito do valor mensal
(dia 1º de cada mês) ou
que estavam afastados e
retornaram a situação de
ativo terão o crédito inte-
gral, desde que tenham
trabalhado 15 dias ou
mais no mês em curso.

Cartão alimentação em dezembro
Insalubridade

Você sabia?
O fornecimento de

equipamentos de prote-
ção individual aos fun-
cionários não exime a
empresa de pagar o adi-
cional de insalubridade.

A empregadora só
fica isenta se provar em
laudo pericial que havia

fiscalização e que o uso
efetivo desses aparelhos
eliminam os riscos à saú-
de do trabalhador. Sabe-
se que o máximo que os
aparelhos fazem é iso-
lar o trabalhador, porém
o risco permanece ao
seu redor.

Vasectomia grátis
O sindicato informa

aos interessados os re-
quisitos para aqueles
que desejam fazer a va-
sectomia. Veja abaixo:
- capacidade civil plena;
- idade acima de 25 anos;
- ter, pelo menos, 2 fi-
lhos vivos e;
- participar de três pa-
lestras.
ONDE PROCURARONDE PROCURARONDE PROCURARONDE PROCURARONDE PROCURAR:::::

Volta Redonda: Gru-
po de Planejamento Fa-
miliar em todas as uni-
dades básicas de saú-

de (Posto de Saúde).
Barra Mansa: Hospi-

tal da Mulher, sala de
planejamento familiar
(Rua Tenente José Eduar-
do, 200 - Ano Bom).

Resende: Casa da
Mulher (Rua Pandiá Ca-
lógeras, 193 - Jardim
Jalisco).

Após as palestras de
esclarecimento, o inte-
ressado terá 60 dias
para manifestar a von-
tade e a realização do
ato cirúrgico.

Eleição da CIPA na Sankyu
Estão abertas as ins-

crições para as eleições
da CIPA, no período de
21/11 a 5/12. O pleito
será nos dias 8 e 9/12,
no horár io de 8h ás
17h30, na empresa. A
apuração vai acontecer
logo após o término da

votação, às 17h40.
O Sindicato dos Me-

talúrgicos faz um aler-
ta: os trabalhadores de-
vem votar em candida-
tos comprometidos com
a categoria e a segu-
rança no ambiente de
trabalho.

Segundo a cláusula
8ª do acordo coletivo da
Vais do Brasil é garanti-
do ao trabalhador da
empresa o seguro de
vida em grupo, com in-

denização de 52 salári-
os por morte acidental e
26 salários por morte
natural ou invalidez per-
manente, total ou parci-
al por acidente.

Seguro de vida em grupo
na Vais do Brasil

Cláusula 18º do acordo coletivo - Aposentadoria
COMAU

Sindicato e EASE se reúnem
para resolver pendências

Aos empregados que
forem demitidos da em-
presa, restando 12 me-
ses ou menos para obte-
rem o direito à aposen-
tadoria especial ou nor-
mal, em seus prazos mí-

Em reunião entre a
direção do sindicato e a
Ease foram discutidos
algumas pendências,
que foram resolvidas da
seguinte forma:

PLR - será efetuado o
pagamento no dia 7 de
janeiro de 2009;

Plano de saúde - os
trabalhadores terão di-
reito ao plano de saúde
Unimed, com 100% do
valor subsidiado pela
empresa. Os dependen-
tes terão subsídio de até

50% do valor do plano,
dependendo do tempo
de empresa de cada tra-
balhador e;

Vale alimentação - A
empresa fornece um vale
alimentação no valor de
R$ 103,00, sendo R$
33,00 para o desjejum
e R$ 70,00 para alimen-
tação. A direção do sin-
dicato já está discutindo
com a empresa a forma
de negociação da PLR
2009. Aguardem mais
informações.

nimos, desde que compro-
vem previamente tal con-
dição, será garantido o
pagamento das contribui-
ções previdenciárias
(INSS), parte do emprega-
do e a parte da empresa.

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO

José Luis Tito , Jorge Pereira de Carvalho, José Ricardo
Olívio Rocha e José Vitória dos Santos

Os trabalhadores abaixo relacionados devem conparecer ao
departamento jurídico do sindicato com urgência:


