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CSN não negocia e apela
para demissão

Desde o início da cri-
se a direção do sindi-
cato tenta negociar com
a CSN medidas para
garantir os postos de
trabalho e os direitos
dos trabalhadores.

A empresa não acei-
ta negociar as propos-
tas e nem conversa com
o sindicato. E o pior, co-

meçou a demitir.
Intransigência e irres-

ponsabi l idade social
empresarial!

Com isso, a direção
do sindicato tomou algu-
mas providências. Co-
municou o Ministério Pú-
blico do Trabalho e de-
nunciou as demissões ile-
gais e arbitraria, o pre-

sidente Renato Soares
entrou em contato com o
Ministro do Trabalho e
Emprego Carlos Lupi, os
deputados estaduais Inês
Pandeló e Nelson Gon-
çalves, os deputados fe-
derais Deley e Cida Dio-
go. Além disso, pedimos
à DRT uma fiscalização
nos equipamentos da

CSN, pois há preocupa-
ção do sindicato com a
segurança dos metalúrgi-
cos, dos equipamentos e
da população.

O sindicato tomará
todos os caminhos em
defesa dos trabalhado-
res, para garantir a ma-
nutenção do emprego e
dos direitos.

1. Que as empresas facilitem  a demissão daqueles
que desejam se desligar;
2. Que as empresas agilizem  o processo de apo-
sentadoria dos empregados com tempo para se apo-
sentarem;
3. Que as empresas concedam licença remunerada
(com economia de refeitório, luz, água, transporte,
telefone, hora extra e adicionais);
4. Férias coletivas;
5. Férias concentradas;
6. PDI – Plano de Demissão Incentivada;
7. PDV – Plano de Demissão Voluntária;
8. Banco de Horas,
9. Suspensão do contrato de trabalho para quali-
ficação profissional em conformidade com a Lei
e da seguinte forma: parcela do seguro desem-

As propostas abaixo foram apresentadas pelos sindicatos,
em reunião com os prefeitos, deputados federais e estaduais

e movimentos sociais , para todas as empresas
da região, inclusive a CSN.

prego e complementação do salário por parte das
empresas;
10.  Que as empresas terceirizadas, juntamente com
os sindicatos patronais e sindicatos dos trabalha-
dores busquem com as empresas contratantes a ga-
rantia de continuidade dos contratos no sentido de
garantir “demissão zero”;
11. Que os prefeitos da Região Sul Fluminense am-
pliem a execução de obras emergências e busquem
alternativas de redução de impostos;
12. Que as empresas garantam o emprego de seus
trabalhadores, durante a vigência do acordo e por
mais três meses após o seu termino, excluindo os
casos de justa causa.
13. Que as empresas  minimizem  a distribuição de
dividendos;
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SANKYU
Em reunião com o sin-

dicato a empresa infor-
mou que o impacto no
caixa com o pagamen-
to de 13°, férias e algu-
mas rescisões foi muito
grande.  Para não pre-
judicar o pagamento do
adiantamento do 13° sa-
lário, o sindicato e a
Sankyu se reuniram para

discutir um prazo para que
o pagamento fosse efetu-
ado.

A empresa se compro-
meteu em realizar o pa-
gamento da PLR esse mês
e do adiantamento de
25% do 13° na primeira
quinzena de março.

Com entendimento e
diálogo entre a empresa

e o sindicato, vamos su-
perando dificuldades e lu-
tando pela manutenção
do emprego dos trabalha-
dores metalúrgicos.

PLR 200PLR 200PLR 200PLR 200PLR 20088888
O complemento será

pago no dia 3 de feve-
reiro.

DEMITIDOSDEMITIDOSDEMITIDOSDEMITIDOSDEMITIDOS
A PLR dos demitidos

Sindicato e Unifoa
fecham convênio para

os metalúrgicos
A direção do sindicato e a Unifoa  assinaram um convênio que

prevê descontos nas mensalidades para novas matrículas dos só-
cios da entidade e seus dependentes. Aproveite os descontos para
se qualificar. Para mais informações ligue: 24 3344 8414, 3338
2764 ou 3348 1314.

da Sankyu será paga
no mês de fevereiro.
Para receber, os tra-
balhadores terão que
se cadastrar na em-
presa do dia 9 ao dia
13 de fevereiro, com
pagamento no dia 16
de fevereiro e de 16 a
20 de fevereiro para
pagamento no dia 27.

A direção do sindi-
cato informa aos tra-
balhadores da Comau
que foram demit idos
no ano de 2008 que

COMAU: PLR dos demitidos
em 2008

devem entrar em con-
tato com a empresa até
o dia 15 de fevereiro
para receber a PLR em
março.

ACORDO COLETIVO
Cláusula 20ª - Período de

pré-aposentadoria
O acordo coletivo

2008 garante aos traba-
lhadores que forem de-
mitidos da CSN, faltan-
do 12 (doze) meses ou
menos, o direito ao pa-
gamento das contribui-
ções previdenciárias e da
CBS, parte do emprega-
do e da empresa.

Os trabalhadores re-
ceberão os valores no
ato da rescisão de con-

trato e terão que ter o
mínimo de 90% (noven-
ta por cento) do tempo
de serviço na CSN.  Tam-
bém terão direito os tra-
balhadores da CSN ad-
mitidos até 30/04/93,
vindos da FEM e da CO-
BRAPI,  e o tempo de
serviço prestado nessas
empresas computado.
Mais informações procu-
re o sindicato.

PROJOVEM URBANO
O programa Projo-

vem  oferece aos jovens
de 18 a 29 anos, que
saibam ler e escrever,
formação do ensino fun-
damental.

Além disso, o jovem
participa de cursos de
qualificação e recebe

uma bolsa de R$
100,00. As matrículas
podem ser feitas na Se-
cretaria de Educação, na
rua Santa Helena, 22,
Niterói e nos CRAS dos
bairros Santa Cruz, Açu-
de I e Retiro. Mais infor-
mações 3339 2150.


