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Mudança do turno é

ILEGAL
Depois de receber

denúncias da implanta-
ção do turno de 8 ho-
ras, com tabela de três
letras, a direção do sin-
dicato foi à DRT tentar
negociar com a CSN o
cumprimento da lei, pois
a mudança é ilegal.

Os trabalhadores es-
tão com uma tabela de
três letras, no horário de

0h às 8h, 8h às 16h e
16h às 24h, com uma
folga no domingo.

Esse horário não
descaracteriza o turno
ininterrupto de reveza-
mento com jornada de
6 horas.

Com base nessa ile-
galidade, o sindicato
chamou a mesa re-
donda e ficou com-

provado que o sindi-
cato tem razão. Por-
tanto, a CSN está de-
vendo duas horas ex-
tras por dia, com bo-
n i f i cação de 50%,
para cada trabalhador.

No dia 12 de feverei-
ro haverá outra reunião
e a empresa deverá re-
gularizar a situação.

O sindicato sempre

Mais uma arbitrariedade cometida pela CSN
buscou o caminho do
entendimento, mas as
medidas arbitrárias to-
madas pela CSN exigem
uma postura firme e
comprometida. Por isso,
mostrando que não é
intransigente, a direção
do sindicato procurou
uma maneira legal de
reverter a implantação
do turno de 8h.

Sindicato se mobiliza
contra as demissões

A direção do sindi-
cato já se reuniu com
o Ministro do Trabalho e
Emprego Carlos Lupi, Jor-
ge Piciani, deputado es-
tadual e presidente da
Alerj, o vice-governador
Pezão, os movimentos

sociais, prefeitos, go-
verno estadual, repre-
sentantes políticos, de-
putados estaduais e fe-
derais, entre outras li-
deranças, para discu-
tir e deliberar medidas
que garantam a manu-

tenção dos empregos e
dos direitos.

Uma das ações do
sindicato foi entregar
uma carta ao governa-
dor, que encaminhará ao
presidente Lula, relatan-
do os acontecimentos na

CSN. Estamos fazendo
tudo possível, buscan-
do dialogar com todos
os segmentos da socie-
dade, e reiteramos o
nosso compromisso
com os trabalhadores
metalúrgicos.
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Efeito
dominó

CSA concede bônus aos
seus trabalhadores

A crise tem sido usa-
da como desculpa na
CSN para prejudicar os
trabalhadores e praticar
as demissões em massa
e outras irregularidades.

Mas não longe da-
qui, na CSA, a realida-

de é outra.
Mesmo sem produzir

um quilo de aço a em-
presa garantiu aos seus
trabalhadores uma boni-
ficação no valor de um
salário. E a empresa só
começará suas atividades

em dezembro desse ano.
Assim, a empresa dá

demonstração de res-
ponsabilidade e com-
promisso com seus tra-
balhadores.

Se todas fossemSe todas fossemSe todas fossemSe todas fossemSe todas fossem
iguais a CSAiguais a CSAiguais a CSAiguais a CSAiguais a CSA...............

Ministro do Trabalho intermediará
reunião entre o sindicato e a CSN

O presidente do sin-
dicato Renato Soares e o
Ministro Carlos Lupi se
reunirão nesta sexta-fei-
ra (6) no Ministério do
Trabalho, no Rio de Ja-
neiro, com a CSN.

A reunião foi marcada

pelo Ministro, que inter-
mediará a negociação
com a empresa.

A direção do sindicato
procurou o Ministro na se-
mana passada para re-
latar as intransigências da
CSN com o sindicato e

seus trabalhadores.
Estamos trabalhando

muito para evitar  que as
demissões em massa na
empresa continuem. E pu-
blicaremos em nosso bo-
letim o resultado da reu-
nião.

Veja as instituições de ensino
que oferecem descontos para

associados do sindicato
Centro Educacional

Espaço Colorido
da Criança

Desconto de 30% para os
sócios do Sindicato nas
matrículas do Maternal à
quarta série do ensino fun-
damental.
Tel.: 24 33468595
MEGA Curso Prepa-
ratório - Pré-vesti-
bular e Concursos

Desconto de 10% no cur-
so pré-vestibular para os
sócios do sindicato e os
seus dependentes.
Telefone(s): 3342 6494

Actual Informática

Descontos para sócios e
dependentes em todos os
cursos.
Tel.: (24)30751303

ICT - Instituto de
Cultura Técnica

Desconto de 15% no va-
lor da mensalidade para
os cursos oferecidos pelo
ICT e pela FASF - Facul-
dade Sul Fluminense,
desconto especial de
20% para as mensalida-
des dos cursos Técnico
de Meio Ambiente, Infor-
mática e Segurança do
Trabalho.
 Tel.: (24) 3348-1338

odos ou transferidos de
outras IES.
Tel.: 0800 725 0222

UGB - Centro Uni-
versitário Geraldo

Di Biase
Descontos especiais para
sócios e seus dependen-
tes. Tel.: (24) 3347-4100

Unifoa
Descontos especiais para
sócios do sindicato.
Tel.): 24 3344 8414
Veja tabela de descontos
de alguns cursos: Enge-
nharia Civil, Elétrica, da
Produção ou Mecânica -
15%

Em entrevista para
o jornal Valor Econô-
mico, o executivo da
Leader Magazine in-
formou que, das 43
lojas da rede espalha-
das pelo país, a uni-
dade de Volta Redon-
da obteve o pior de-
sempenho nas vendas
de Natal.

O sindicato já havia
falado da preocupação
com o efeito dominó na
economia da cidade e,
por isso, é importante
que toda cidade se mo-
bilize na luta contra as
demissões.

RADEANE Instituto
Educacional

Desconto de 10% para
associados e dependen-
tes nas prestações de ser-
viços educacionais ( Edu-
cação Infantil ao 9º ano
Escolar). E em breve será
inaugurada a creche.
Tel.: (24)3346-0748

UBM
Descontos de até  40%
em todos os cursos para
os sócios do Sindicato e
seus dependentes. O des-
conto se aplica somente
aos novos alunos ingres-
santes de primeiros perí-


