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Quando a direção do sindicato
assumiu o mandato uma das maio-
res reclamações dos trabalhadores
da CSN se referia a péssima quali-
dade da refeição servida na empresa
e das condições dos refeitórios.

Depois de muita reivindicação, a
CSN determinou que cada gerente
geral seria responsável por um re-
feitório. Os gerentes participavam das

Qualidade da alimentação e
as condições do refeitório

da CSN geram reclamações
reuniões com a Comissão de alimen-
tação e, assim, tudo melhorou.

Só que o que era bom durou pouco.
Os gerentes gerais passaram a

mandar os gerentes para as reuni-
ões, que mandavam os superviso-
res. O comprometimento diminuiu e
as condições pioraram.

O sindicato encaminhou a reclama-
ção à empresa, que alegou que o pro-

Conforme a lei 11.770, de 9 de
setembro de 2008, as empresas que
se cadastrarem e prorrogarem a li-
cença maternidade de suas funcio-
nárias de 4 para 6 meses poderão
abater os dois meses de extensão
no Imposto de Renda. A adesão pode
ser feita pelo site da Receita Fede-
ral.

As trabalhadoras das empresas
que aderirem terão o direito de re-
querer a ampliação da licença até 30
dias após o parto. Durante a prorro-
gação da licença, a trabalhadora terá
direito ao salário integral, mas não

Licença-maternidade
de 6 meses

poderá exercer atividade remunera-
da e o bebê não poderá ficar em cre-
ches.

Segundo o presidente Renato So-
ares, a extensão da licença fará com
que as mãe tenham mais tempo de
se organizar e voltar ao trabalho mais
tranqüilas.

"Os benefícios começam na orga-
nização da rotina das mães para a
volta ao trabalho, mas o principal
será um aumento no tempo da ama-
mentação, que reduz as chances do
bebê contrair pneumonia, anemia e
outras doenças" disse Renato.

Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

Os trabalhadores devem se ca-
dastrar para receber sua PLR pro-
porcional ao tempo trabalhado. O
cadastro é feito e os trabalhadores
receberão no mês seguinte, exceto
no mês de fevereiro, que o paga-
mento será no dia 19.

PLR DOS
DEMITIDOS

blema está na transição de empresa
de alimentação, da Puras para a GR.

E pra que tem memória curta, a
empresa GR já serviu alimentação
na CSN e gerou grande insatisfação
entre os trabalhadores.

Vamos ver se a empresa investiu
em qualidade e melhorou suas re-
feições e se os gerentes gerais se
envolverão mais.

Empresas já podem aderir ao Programa Empresa Cidadã
para ampliar o prazo da licença para as trabalhadoras

DA COMAU

Os companheiros que foram
demitidos devem se cadastrar no
escritório da empresa, na rua 2,
e o pagamento será efetuado em
72 horas.

DA SANKYU
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A equipe de Segurança do Trabalho da CSN está
sendo omissa com a área externa da empresa. Há bura-
cos com mais de 1 metro de largura que criam uma
condição insegura e com riscos de acidentes.

No próximo dia 29/01 (6ªfeira), a partir das 16h, o sindicato estará promovendo uma festa para os aposentados e
pensionistas em comemoração ao Dia Nacional do AposentadoDia Nacional do AposentadoDia Nacional do AposentadoDia Nacional do AposentadoDia Nacional do Aposentado.

Na programação será realizado o show com o conjunto The Brothers e a realização de bingos para os sócios com os
prêmios: geladeira, TV LCD 26”, máquina de lavar e outros. Haverá também sorteio de brindes.

Os sócios devem retirar sua cartela em uma das sedes e subsedes do sindicato. Participem!

Diretor da Comunicação: Carlos Pinho
Jornalista responsável:

Thaís Soares

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense.
Rua Gustavo Lira, 9, Centro - Volta Redonda
CEP.: 27280-253 - Telefax: (24) 2102-2800

Sindicato realiza Festa
do Aposentado

NOVO CONVÊNIO

CSN:
Cadê a segurança?

Estacionamento

A passarela para entrada na empresa que fica no
Conforto também está causando insegurança dos tra-
balhadores que passam por ali. As placas com oxida-
ção e algumas chapas levantando podem ocasionar
acidentes.

Fica a pergunta: CADÊ A SEGURANÇA?

Passarela no Conforto

Caixa antecipa pagamento das
perdas dos juros do FGTS

A Caixa Econômica Fe-
deral vai antecipar o paga-
mento das perdas dos ju-
ros progressivos do FGTS
para o fim deste mês ou iní-
cio de fevereiro aos traba-
lhadores com carteira assi-
nada até 22 de setembro de
1971. A medida beneficia
até quem não entrou na Jus-
tiça. O anúncio foi feito pelo
vice-presidente da Caixa,
Moreira Franco. A indeniza-
ção pelo acordo varia de R$

380 a R$ 17.800.
Herdeiros dos trabalha-

dores também terão direito
ao acordo de revisão. Os
juros progressivos valeram
entre os anos de 1967 a
1971. A lei, criada em
1966, previa que, quanto
mais tempo o trabalhador
tivesse de serviço, maiores
seriam os juros do FGTS.
Se o prazo fosse de seis a
10 anos na mesma empre-
sa, o rendimento iria a 5%

ao ano. Em 1971, nova lei
extinguiu esse cálculo.

Naquele período, o reco-
lhimento do FGTS não era
obrigatório, e o trabalhador
podia aderir com retroativi-
dade, mas não estaria en-
quadrado nos juros progres-
sivos, ou seja, teria direito
só a 3% ao ano. Por conta
disso, houve enxurrada de
ações pedindo a revisão. Na
maioria dos processos no
Judiciário, o trabalhador

tem ganho de causa. Para
o cálculo, o acordo levou
em conta o tempo de servi-
ço e a média dos depósi-
tos feitos pelo empregado
naquele período.

Quem comprovar que
trabalhou de 11 a 20 anos
terá direito a R$ 860. De
21 a 30 anos, R$ 10 mil.
Entre 31 e 40 anos, são R$
12.200. Acima de 40 anos
de serviço, o valor máximo
vai a R$ 17.800.

Troca de uniforme dos
trabalhadores da CSN

Recebemos algumas re-
clamações da falta de orga-
nização da CSN na troca de
uniformes dos trabalhado-
res. Num momento tem a
calça, eu outro tem camisa,
mas falta a calça. Isso quan-
do não falta as duas peças.

Esse problema está

ocorrendo há algum tem-
po e a CSN não tomou pro-
vidências.

Como o uniforme é obri-
gatório, a empresa deveria
tratar com mais organização,
para que os trabalhadores
tenham sempre peças em
bom estado.

Caos no vestiário da Comau
Onde estão os responsá-

veis pela Comau que ainda
não tomaram providências
para solucionar o problema.

O sindicato pedirá à DRT

que fiscalize as condições
dos vestiários da Comau e
demais terceiras, pois do
jeito que está não pode con-
tinuar.


