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O sindicato está republicando a sentença da
Justiça do Trabalho que impede a CSN de co-
brar o reconhecimento de firma dos atestados
médicos apresentados pelos trabalhadores.

Segundo a decisão a prática, além de ile-
gal, é onerosa para o trabalhadores, que tem
que pagar o valor para o reconhecimento da
firma, que custa cerca de R$ 5,00.

A sentença ainda fixa uma multa diária de
R$ 10.000,00, caso a CSN descumpra a decisão.

A direção do sindicato firmou um compro-
misso com os trabalhadores, de lutar por seus
direitos, e vem cumprindo o compromisso com
determinação e seriedade.

Justiça solicita que
sindicato publique

decisão sobre
reconhecimento de firma

Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

Trabalhadores da CSN já contam
com plano odontológico

Conforme compromis-
so firmado no acordo co-
letivo, a CSN implantou
no dia 1° de setembro o
plano odontológico Inte-
rodonto para os trabalha-
dores, aumentando de 49

procedimentos que eram
feitos no Centro de Saú-
de Oral, para 112 do
novo plano.

A empresa colocou no
sistema intranet todas as
informações do plano,

com exemplos.
A direção do sindicato

só ficou sabendo qual se-
ria o plano no dia 31 de
agosto e já solicitamos
uma reunião para apre-
sentação da rede creden-

ciada, informações sobre
os procedimentos, entre
outras dúvidas. Logo que
a reunião aconteça, pu-
blicaremos um boletim
para informar os traba-
lhadores.

Os aposentados que têm o reajuste vinculado aos trabalhadores da ativa poderão mudar de opção e ter o
reajuste conforme o INPC. Para isso, deverão procurar a área previdenciária da CBS  até o dia 30 de
novembro de 2009 para fazer a modificação.

Atenção aposentados da CBS
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Acordo coletivo da Sankyu
O sindicato publica nesta edição do boletim duas cláusulas do acordo coletivo dos trabalhadores da

Sankyu por entender que a informação é uma ferramenta importante contra os desmandos dos patrões.

As grandes jazidas de pré-sal descobertas no
Brasil estão sendo alvo de cobiça do grande ca-
pital nacional e internacional.

Tudo que existe de petróleo em nosso país é
pouco frente à essas novas descobertas. São quan-
tidades nunca antes imaginadas.

Com os recursos gerados pelo pré-sal, a saú-
de e educação do país deixarão de ser vexame e
passarão a ser referência, mas isso só acontecerá
se essa riqueza for usada para o desenvolvimento
da nação brasileira. E pagar royalties a todos os
municípios brasileiros melhoraria a distribuição de
renda do nosso povo.

Sindicato convoca ex-trabalhadores da Polimec
O departamento jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos convoca os trabalhadores abaixo relacionados para reunião no

dia 14 de setembro, às 16h, na sede do sindicato, para tratar do processo movido contra a empresa POLIMEC.

Vejam os nomes:
Horácio Viana e Silva
Emanoel da Costa Ferreira
Luiz Geraldo da Silva

Renato da Cunha Barbosa
Antônio Firmino da Rocha
Jovelino dos Santos Belmiro
Rafael Etchevery Randan

É fundamental que todos compareçam para tomarem uma decisão quanto à prensa que foi penhorada para
pagamento dos créditos dos trabalhadores. O não comparecimento acarretará no arquivamento do processo.

Luiz Antônio de Almeida Rinaldi
José Tarcísio de Andrade
Francisco Luiz Alves
Antônio Francisco Messias

Cikel / Sankyu
Recebemos reclama-

ções do tratamento de al-
guns guardas com os tra-
balhadores da Cikel e da
Sankyu. Esses guardas
agem com ignorância e
grosseria com os compa-
nheiros que se alimentam
no refeitório RS 3, na zona

leste. E a falta de respeito
continua fora do refeitório.

O sindicato acredita
que os guardas, por li-
darem com muitos traba-
lhadores, deveriam ter
um treinamento para
uma conduta sóbria e
respeitosa.

Diz que os auxiliares
de elétrica e mecânica
vindos das escolas técni-
cas e Sesi/Senai terão os
salários reajustados a

Cláusula 20ª - Auxiliares de profissionais de manutenção

Cláusula 30ª - Aposentadoria

Será garantido o em-
prego ou a remunera-
ção a todo empregado
que estiver em um pra-
zo máximo de um ano
de efetiva aposentado-
ria por tempo de servi-
ço. Desde que conte

cada seis meses, confor-
me o plano de desenvol-
vimento profissional, até
completar dois anos na
função, podendo ser

classificados como pro-
fissionais no término
deste período mediante
avaliação de desempe-
nho.

§Único - Completo os
seis primeiros meses, se-
rão reajustado automa-
ticamente, sem avaliação
de desempenho.

com cinco anos de con-
t ra to  de t raba lho na
empresa e comprove
perante a empresa seu
tempo de serviço, por
documento emitido pela
Previdência Social, ressal-
vados os casos de justa

causa e paralisação ou
encerramento de ativi-
dades, ficando sem efeito
a estabilidade no caso
do empregado resolver
não se aposentar naque-
le prazo.

§ Único - Caso o em-

pregado dependa de do-
cumentação para com-
provação do tempo de
serviço, terá o prazo im-
prorrogável de tr inta
dias, a contar da data da
notificação da dispensa
para apresentá-la.

O prazo para os tra-
balhadores sindicaliza-
dos que quiserem se ca-
dastrar na Superonda vai
até o dia 25 de setem-
bro. Após esse dia, o ca-
dastramento será encer-

Internet via rádio
rado. Aproveite a opor-
tunidade para ter internet
via rádio por um preço
acessível.

Mais informações pelo
telefone: (24) 2102-2823
ou 2102-2818 (Micheli).


