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TTTTTrabalhadores licenciadosrabalhadores licenciadosrabalhadores licenciadosrabalhadores licenciadosrabalhadores licenciados
por auxiliopor auxiliopor auxiliopor auxiliopor auxilio-acidente,-acidente,-acidente,-acidente,-acidente,
auxilioauxilioauxilioauxilioauxilio-----doença oudoença oudoença oudoença oudoença ou

aposentados por invalidezaposentados por invalidezaposentados por invalidezaposentados por invalidezaposentados por invalidez
O sindicato já solicitou à CSN a conces-

são do plano odontológico aos trabalhado-
res  da empresa que estão licenciados por
auxilio-acidente, auxilio-doença ou aposen-
tados por invalidez.

Estamos aguardando uma resposta oficial
da empresa e se for negativa, iremos à jus-
tiça para tentar garantir o plano para esses
companheiros.

PLANO ODONTOLÓGICOPLANO ODONTOLÓGICOPLANO ODONTOLÓGICOPLANO ODONTOLÓGICOPLANO ODONTOLÓGICO

ESTAMOS DE OLHO!

Toda grande empresa, em sua estrutura organizacional, cria
um plano de cargos e salários para o crescimento de seus
trabalhadores.

Só que na Guarda da CSN as coisas não funcionam assim.
Os pupilos do Coronel têm os salários mais justos e dignos

e as melhores condições de trabalho, já os outros trabalhado-
res não tem nada disso e recebem um salário próximo do
salário mínimo do país.

Mais uma vez, a direção do sindicato pede a área de RH da
empresa que implemente um trabalho de realinhamento sala-
rial para melhorar as condições desses companheiros e o ní-
vel de satisfação profissional.

Equiparação salarial paraEquiparação salarial paraEquiparação salarial paraEquiparação salarial paraEquiparação salarial para
os Guardas da CSNos Guardas da CSNos Guardas da CSNos Guardas da CSNos Guardas da CSN

TTTTTrabalhadoresrabalhadoresrabalhadoresrabalhadoresrabalhadores
da CSN cumpremda CSN cumpremda CSN cumpremda CSN cumpremda CSN cumprem

jornada comjornada comjornada comjornada comjornada com
mais de 12 horasmais de 12 horasmais de 12 horasmais de 12 horasmais de 12 horas

Mais  um abuso comet ido
pela CSN.

Os trabalhadores de diversas
áreas, principalmente da GGGL,
estão com uma jornada de mais
de 12 horas e sem folgas.

Já alertamos que jornada de
trabalho excessiva gera cansa-
ço, queda no desempenho e
pode acarretar em acidentes
graves. O sindicato pedirá uma
mesa redonda com a Gerência Re-
gional do Trabalho e Emprego.

Sindicato alertaSindicato alertaSindicato alertaSindicato alertaSindicato alerta
e Comau deixae Comau deixae Comau deixae Comau deixae Comau deixa

de cobrarde cobrarde cobrarde cobrarde cobrar
reconhecimentoreconhecimentoreconhecimentoreconhecimentoreconhecimento

de firmade firmade firmade firmade firma
Após o aviso do sindicato,

da cobrança ilegal do reconhe-
cimento de firma dos atestados
médicos, a Comau voltou atrás
e aboliu essa prática.

Agora, os atestados devem,
apenas, serem encaminhados
aos supervisores.

Atitude consciente que evitou que
a empresa respondesse na justiça
pela cobrança, assim como a CSN.
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Informamos aos sócios que possuem Internet via rádio (Superonda)
que compareçam ao Sindicato dos Metalúrgicos (Rua Gustavo Lira,
nº09 Centro, Volta Redonda), no período de 10/11/2009 até 10/12/
2009, para pegar os boletos e renovar o contrato para o ano de 2010.

Lembramos que após esse período entraremos em recesso (férias
coletivas), retornando no início de janeiro.

Sendo assim, os clientes que não comparecerem para renovação de
contrato poderão ter seu acesso bloqueado, de acordo com a cláusula
segunda, parágrafo terceiro (2.3) do contrato (Quanto a Forma de
Pagamento).

* Recomendável trazer os boletos de 2009 pagos e documentos pessoais
para atualização de cadastro.

Horário de atendimento

Segunda a sexta-feira.

De 8h30 às 16h30.

Atenciosamente,
RENATO SOARES RAMOS

Presidente

COMUNICADO AOS SÓCIOS

Democracia
sempre!

A direção do sindica-
to, na gestão do presi-
dente Renato Soares,
nunca impediu a filiação
ou desfiliação de qual-
quer trabalhador da
base. E nunca tomou ati-
tudes como a direção
passada, que encami-
nhava os trabalhadores
para Resende, impedin-
do a sua desfil iação,
numa atitude anti-demo-
crática e de desrespeito
com a categoria.Os tra-
balhdores que quiserem
entrar, entram! E aqueles
que quiserem sair, tem
toda liberdade para isso.

Estamos em outubro e o final do ano se aproxima.
Chegou a hora dos trabalhadores pensarem em se especializar, iniciar ou

retomar um curso de graduação. E para facilitar a conclusão do ensino
superior, o sindicato oferece convênios com as principais faculdades da re-
gião, que serão divulgados , começando pela Unifoa:

Veja os descontos oferecidos pela instituição:
Engenharia Cívil - 15%                 Engenharia Elétrica -15%
Engenharia da Produção - 15%       Engenharia Mecânica -15%

CONVÊNIOSCONVÊNIOSCONVÊNIOSCONVÊNIOSCONVÊNIOS

ATENÇÃO TRABALHADORESATENÇÃO TRABALHADORESATENÇÃO TRABALHADORESATENÇÃO TRABALHADORESATENÇÃO TRABALHADORES
DDDDDA ANTIGA INALA ANTIGA INALA ANTIGA INALA ANTIGA INALA ANTIGA INAL

O sindicato se reunirá com a direção da CSN para discutir algumas pendências, tais como:  equiparação
salarial e insalubridade dos ex-trabalhadores da Inal, agora funcionários lotados na GGFM. Fiquem aten-
tos, em breve informaremos.

ExExExExExcesso decesso decesso decesso decesso de
hora ehora ehora ehora ehora extraxtraxtraxtraxtra
na Comauna Comauna Comauna Comauna Comau

Os trabalhadores da
Comau continuam com
uma jornada de traba-
lho excessiva, em alguns
casos trabalhando mais
de 12 horas, sem o in-
tervalo interjornada de
11 horas,  garant ido
pela CLT.

A direção do sindica-
to está cumprindo o seu
papel e se a empresa
não acabar com as ir-
regularidades denuncia-
remos à DRT.


