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Multa da CSN já
ultrapassa a 8 milhões

Renato
Soares
Ramos
Presidente

Janeiro, mês do
aposentado

Sankyu tentou dar um golpe
na PLR dos trabalhadores

A Sankyu tentou dar um golpe na
PLR de seus funcionários. Eles
convocaram, ontem, uma assembléia
ILEGAL, querendo impor aos
trabalhadores uma PLR miserável de R$
575 (R$ 300 de antecipação do
acordo coletivo + R$ 275). As chefias
da Sankyu estavam empolgadas,
achando que iriam dar mais um golpe
nos trabalhadores.

Até então, foram quatro exaustivas
reuniões com o Sindicato, sem acordo
com a empresa. A posição do Sindicato
foi sempre a de que a PLR dos
trabalhadores da Sankyu seja a mesma
dos da Comau, que foi de R$ 880, já
que as duas empresas executam as
mesmas atividades de manutenção no
interior da UPV.

Qual foi a nossa surpresa, quando
na última reunião, no dia 16/1, a

Sankyu informa que a Comissão de
Trabalhadores, que estava tratando a
PLR, é a mesma que foi extinta em
2006, sendo, portanto, considerada
pelo Sindicato ILEGÍTIMA, sem
representatividade perante a categoria,
já que seu mandato terminou em 31/
12/2006. Sendo assim, seus membros
não têm poderes legais para negociar
qualquer proposta de PLR. Apenas o
Sindicato tem a legitimidade para
convocar assembléias e reuniões com
os trabalhadores para negociar ou não
o valor da PLR.  Portanto, em razão
das irregularidades apontadas, o
Sindicato não reconhece como
pagamento de PLR a importância que
será creditada na conta dos
trabalhadores em 21/01/2008, no
valor de R$ 275 reais. Enfim, quemEnfim, quemEnfim, quemEnfim, quemEnfim, quem
paga mal, paga duas vezes.paga mal, paga duas vezes.paga mal, paga duas vezes.paga mal, paga duas vezes.paga mal, paga duas vezes.

No dia 6/12, foi realizada ultima
audiência na 1ª vara do trabalho, no
processo de Ação Civil Pública movida
pelo Sindicato contra a CSN, em que a
Juíza, por antecipação de tutela (limi-
nar), determinou que a CSN implante a
uma hora de refeição. Na audiência do
dia 6, a CSN, pensando em enrolar o
Sindicato, apresentou uma proposta de
negociação para postergar a implanta-
ção da uma hora de refeição, constitu-
ída de: Antecipação de PLR no valor de
R$ 350 reais de PLR. É lógico e eviden-

HORÁRIO DE REFEIÇÃO

te que o Sindicato entendeu que essa
proposta é vergonhosa.

A Justiça acolheu o pedido do Sindi-
cato e aumentou a multa para R$ 150
mil reais do dia 30/11 até 31/12/
2007, quando a partir daí, por cada
dia de descumprimento, o valor foi al-
terado para R$ 200 mil por dia. O que
hoje corresponde a quase R$ 8 milhões.

A CSN tentou de tudo para cassar
a decisão da justiça, mas não conse-
guiu. Já está marcada uma nova audi-
ência para o dia 23/1 (quarta-feira).

Durante este um ano e três meses
de gestão, enfrentamos vários desafios,
ligados aos mais variados segmentos.
Infelizmente, muitos pensam que os apo-
sentados não precisam mais preocupar-
se com as mudanças ocorridas na sua
profissão e local de trabalho e os pro-
blemas relativos ao mercado como um
todo. Na verdade, todos sofrem, como
qualquer trabalhador brasileiro, os efei-
tos da política econômica recessiva.

Enfrentamos a cobrança arbitrária
da taxa de internação que  foi instituída
pela CSN e derrubada pela nossa dire-
toria, através do departamento jurídico
do nosso Sindicato. Todos sabem que a
direção da CSN tenta a cada momento
acabar com os direitos conquistados e
garantidos pelo Edital de Privatização. O
atendimento médico gratuito é um di-
reito assegurado e que deve ser respei-
tado por todos.

Enfim, encerramos o ano com o sen-
timento de que boas sementes foram
plantadas mas, que ainda precisamos
cuidar muito para que bons frutos se-
jam colhidos e que há várias vitórias ain-
da a conquistar, como a vinculação do
aumento do beneficio da CBS ao pes-
soal da ativa, aumento do benefício do
INSS igual ao aumento do salário míni-
mo e preservação dos direitos garanti-
dos no Edital de Privatização.

E, logo para o início de 2008, no
dia 24 de janeiro próximo, teremos o
“Dia do Aposentado”. O Sindicato pre-
tende realizar um evento especial para

homenagear os aposentados
da nossa Região. Uma fes-
ta no dia 24/1, no Clu-
be Umuarama com lan-
che, palestra, show, bin-
go, sorteios, entre outras

atividades.

Um forte abraço
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Restaurante Data
1º RS 12 7/jan
2º RS 11 14/jan
3º RS 05 28/jan
4º RS 10 11/fev
5º Fábrica de Cal 18/fev
6º RS 04 25/fev
7º RS 02 3/mar
8º RS 03 10/mar
9º RS 08 Na inauguração

Sindicato lança seu novo siteSindicato lança seu novo siteSindicato lança seu novo siteSindicato lança seu novo siteSindicato lança seu novo site
wwwwwwwwwwwwwww.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.or.or.or.or.orggggg.br.br.br.br.br

Nos próximos dias os metalúr-
gicos da Região Sul Fluminense
poderão acessar o novo site da
entidade. A proposta é facilitar o
acesso a informações ligadas ao
Sindicato, à profissão e de inte-
resse geral do trabalhador.

Através do site, o trabalhador
poderá também acessar  a todas
as informações referentes à polí-
tica do sindicato, sua diretoria,
se sindicalizar pela internet, rece-
ber boletins eletrônicos, partici-
par de enquetes, dar e debater
sua opinião sobre assuntos polê-
micos, entre outras.

O site já está no ar mas, ain-
da funcionará em fase de experi-
ência e ajustes.

Cadastro daCadastro daCadastro daCadastro daCadastro da
Superonda estáSuperonda estáSuperonda estáSuperonda estáSuperonda está
suspenso atésuspenso atésuspenso atésuspenso atésuspenso até

dia 15/02dia 15/02dia 15/02dia 15/02dia 15/02
Em função da grande

procura de trabalhadores
para o cadastramento no
Sindicato para a aquisi-
ção dos serviços de inter-
net com desconto, o Sin-
dicato está suspendendo
até o dia 15 de fevereiro
de 2008 o cadastramen-
to de novos usuários até
que seja regularizada a
instalação na residência
daqueles que já assina-
ram o contrato.

Em reunião realizada no dia 10
de janeiro, a CSN apresentou o
cronograma de implantação dos
novos serviços nos restaurantes.

Anunciou também novas ad-
missões para o aumento de qua-
dro, com o surgimento de novas
oportunidades para funcionários
antigos. Apresentou o quadro de
trabalhadores e quantidade de re-
feições servidas por serviço em to-
dos os restaurantes e na cozinha
Industrial. E, finalmente, a apresen-
tação do Book do Restaurante 03.

Quanto as reclamações sobre
entrega do lanche, ficou de avali-
ar a possibilidade de entrega dos
lanches nos restaurantes, reavali-
ando os horários.

Cronograma dos novos
serviços nos restaurantes

RRRRReunião sobreunião sobreunião sobreunião sobreunião sobre a alimentação na CSNe a alimentação na CSNe a alimentação na CSNe a alimentação na CSNe a alimentação na CSN

No próximo dia 24 de
janeiro, de 13h às 20h,
o Sindicato dos Metalúr-
gicos e a Prefeitura de
Volta Redonda estarão
realizando evento para
homenagear o ‘Dia Na-
cional do Aposentado’. A
festa será no Clube Umu-
arama (Vila Santa Cecília)
e terá em sua programa-
ção Palestra show, bingo
de diversos eletrodomés-
ticos, lanche, show com
DJ e mais sorteio de brin-
des. O metalurgico apo-
sentado que deseja parti-
cipar é só procurar a
Sede do Sindicato na Rua
Gustavo Lira, 8 - Centro
- Volta Redonda.

SindicatoSindicatoSindicatoSindicatoSindicato
prprprprpromoomoomoomoomovvvvveeeee
fffffesta paresta paresta paresta paresta paraaaaa

aposentadoaposentadoaposentadoaposentadoaposentado
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SindicaSindicaSindicaSindicaSindicato se rto se rto se rto se rto se reune com o Ministério Púbeune com o Ministério Púbeune com o Ministério Púbeune com o Ministério Púbeune com o Ministério Público elico elico elico elico e
dendendendendenuncia a CSN por runcia a CSN por runcia a CSN por runcia a CSN por runcia a CSN por retiretiretiretiretirar dirar dirar dirar dirar direitos doseitos doseitos doseitos doseitos dos

trtrtrtrtraaaaabalhadorbalhadorbalhadorbalhadorbalhadores da antiges da antiges da antiges da antiges da antiga INa INa INa INa INALALALALAL
A direção do Sindicato

dos Metalúrgicos se reuniu na
tarde de ontem, 17/01 (quar-
ta-feira), com o Procurador
do Ministério Público do Tra-
balho, Dr. Sandro Henrique
Figueiredo de Araújo, para
formalizar denúncia contra a
CSN, que ao suceder os ser-
viços da antiga INAL, supri-
miu uma série de direitos dos

trabalhadores. Entre eles:
adicional de insalubridade, ti-
cket refeição e reduziu o adi-
cional noturno de 40% para
20%.Todos esses direitos ad-
quiridos foram assegurados
nos Acordos Coletivos de Tra-
balho, desde quando a INAL
ainda operava em Floriano.
Importante ressaltar que es-
ses direitos foram incorpora-

dos ao patrimônio dos tra-
balhadores da antiga INAL,
portando, não poderia, de
forma alguma, ser suprimi-
do pela CSN.

E mais, com base na Nor-
ma Regulamentadora nº 15
do Ministério do Trabalho,
item 15.4.1.2, a eliminação
ou neutralização da insalubri-
dade ficará caracterizada

através de avaliação pericial
por órgão competente, que
comprove a inexistência de
risco à saúde do trabalhador.
Isso também se aplica às áre-
as onde a CSN quer cortar a
periculosidade. Ou seja,
quem tem o poder legal para
suprimir o adicional de insa-
lubridade e periculosidade é
o Ministério do Trabalho.

A CSN está implantando
novo equipamento na Usina
de Aços Longos. O material
vem da China. Só que, jun-
to com ele trouxe um “salá-
rio da China. Ou seja, está
contratando novos profissi-
onais com salário de R$
670,00, menos que dois
salários mínimos.

São em sua maioria ope-
radores de máquina, mecâ-
nicos e eletricistas, com qua-
se nenhuma experiência.

É por isso que outros pro-
fissionais com mais experi-
ência estão se recusando a
trabalhar na CSN, a maior
Siderúrgica da América La-
tina.

E há quem diga que a
CSN já estabeleceu uma
parceira com uma siderúr-
gica chinesa para comprar
barato novos equipamentos
e contratar mão de obra a
preço de banana.

Este Sindicato só teme
pela segurança e pela dig-
nidade do trabalhador.

Equipamentos eEquipamentos eEquipamentos eEquipamentos eEquipamentos e
salários chegamsalários chegamsalários chegamsalários chegamsalários chegam
juntos da Chinajuntos da Chinajuntos da Chinajuntos da Chinajuntos da China

AOS EX-FUNCIONÁRIOS DAOS EX-FUNCIONÁRIOS DAOS EX-FUNCIONÁRIOS DAOS EX-FUNCIONÁRIOS DAOS EX-FUNCIONÁRIOS DA COMAUA COMAUA COMAUA COMAUA COMAU

Cont inua aber to  o
recadas t ramen to  dos
trabalhadores da Co-
mau que foram demiti-
dos no ano de 2007
para o pagamento do
resíduo da PLR/2007.
O trabalhador que de-

RRRRResíduo da PLResíduo da PLResíduo da PLResíduo da PLResíduo da PLR
seja se recadastrar deve
se dirigir à recepção do
Sindicato, no horário de
9 às 17h30 e preencher
o formulário. O interes-
sado deve trazer seus do-
cumentos pessoais.

O Sindicato informa

também que aqueles que
não possuem conta cor-
rente receberão através
de cheque administrati-
vo, após fazer o seu re-
cadastramento.

Lembrando que será
pago no mês de fevereiro.

APOSENTADORIA ESPECIAL

A direção do Sindicato
encaminhou nesta quinta-fei-
ra, 17, ofício ao Superinten-
dente do INSS no Rio de Ja-
neiro, Manoel Lessa, solici-
tando uma terceira reunião
para que seja definitivamen-
te resolvida uma série de pro-
blemas relacionados com os
sucessivos indeferimentos
dos pedidos de aposentado-
rias dos trabalhadores de
nossa base pelo perito médi-
co do INSS.

Na última reunião realiza-
da em dezembro do ano pas-
sado, foi denunciado pelo Sin-
dicato que entre todas as

SindicaSindicaSindicaSindicaSindicato se rto se rto se rto se rto se reunirá pelaeunirá pelaeunirá pelaeunirá pelaeunirá pela
terterterterterceirceirceirceirceira va va va va veeeeez com INSSz com INSSz com INSSz com INSSz com INSS

agências do INSS em todo o
Brasil, a única que vem, de for-
ma indiscriminada, trazendo
transtornos aos trabalhadores
é a de Volta Redonda. Só para
se ter uma idéia, mesmo aque-
les trabalhadores, que estão
expostos de forma habitual e
permanente aos agentes
agressivos acima do limite de
tolerância previsto na NR 15,
e que apresentam o PPP com
o código GFIP 04, vem sendo
indeferido pelo médico perito
do INSS o pedido de aposen-
tadoria especial. Nos termos
da legislação aplicável, o có-
digo GFIP definirá as bases da

tributação da empresa. Se não
houver exposição dos segura-
dos a quaisquer agentes, a
empresa estará isenta da alí-
quota suplementar do SAT,
lançando no PPP o código
01. Caso contrário, sujeitar-
se-á a custear a aposenta-
doria especial dos segurados
que submeter aos agentes
nocivos lançando no PPP o
código GFIP 04. Caso não
sejam resolvidas as pendên-
cias apresentadas, o Sindi-
cato estará organizando
uma série de manifestações
em frente a Agência do INSS
em Volta Redonda.
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 VOLTA REDONDA

ASSISTÊNCIA JURÍDICA
DO SINDICATO
Causas:
Trabalhistas e Previdenciárias
ATENDIMENTO GRATUITO
(novas instalações)
(24) 2102-2816

ACADEMIA BIG GANG
Descontos especiais para
musculução, Kung-Fu, Jiu-Jitsu
e Natação - 3345-0557

ACTUAL INFORMÁTICA
Desconto de 11%
+ condições especiais
3346-8216

AUTO ESCOLA
VOLTA REDONDA
Valores diferenciados
e condições especiais
(24) 3112-2947

CENTRO MÉDICO
DO SINDICATO
SUB-SEDE RETIRO
Consultas: Clínico Geral, Der-
matologista, Cardiologista, Gi-
necologista, Otorrino e Oftalmo-
logista. Exames: Urina, Sangue,
Fezes e Eletrocardiograma.
ATENDIMENTO GRATUITO para
aposentados e pensionistas
contribuintes do Depto. de Apo-
sentados do Sindicato
3346-6179

CENTRO ODONTOLÓGICO
DO SINDICATO
a) Descontos especiais para
sindicalizados.
b) Tratamento particular(para
não sindicalizados).
(24) 2102-2828

COLÉGIO PROFº PATITUCCI
Descontos nos
cursos técnicos - 3337-5704

COMPACTO QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL
INGLÊS E INFORMÁTICA
Desconto de 60% - 3342-8946

CULTURA  AMERICANA IDIOMAS
Confira a tabela descontos
(valores diferenciados)
3342-7676

CONVÊNIOS DE DESCONTOS & BENEFÍCIOS

  BARRA MANSA

UBM /SOBEU
Desconto de 40%
no Curso Superior/tecnológico
3325-0222  Secretaria

CENTRO ODONTOLÓGICO
DO SINDICATO
a) Descontos especiais para
sindicalizados.
b) Atendimento particular
(para não sindicalizados).
3323-9025

  RESENDE

ARTE DE CRIANÇA
ROUPA INFANTIL
Desconto de 10%
3381-2158

CHÁ DE PANELA
UTILIDADES DOMÉSTICAS
E PRESENTES
Descontos de 5 a 10%
Conforme contrato - 3354-3534

CHAVEIRO SÃO PEDRO
Desconto de 10%
(24) 9223-6522

ELECTRA
ELETRO LETRÔNICO
Desconto de 10% - 3355-2336

JOALHERIA IMPERIAL
Descontos de 5 a 15%
(exceto promoções)
3354-1965

JOALHERIA MÔNACO
Desconto de 20% à vista
3354-6289

LOJAS LEANARO
MATERIAL ELÉTRICO,
ELETRÔNICO,
FERRAMENTAS E BAZAR
Desconto de 5% - 3354-5454

NOVA ÓTICA
Desconto de 15% - 3354-4221

ÓTICA BELA VISTA
Descontos de 5 a 20%
3359-5112

ÓTICA VISÃO DO VALE
Descontos de 5% a 20%
Conforme contrato - 3355-4283

DERMATOLOGIA E ESTÉTICA
CIDADE DO AÇO
Drª. MARIANA NADER
Desconto de 10% - 3342-8888

FÁBIO GOMES MULLER
PSICÓLOGO CLÍNICO
Desconto de 30%
3348-3707

GOMES AUTO SERVIÇO
AUTO MECÂNICA EVALDO
Desconto de 5%
4 x cheque ou cartão
3342-1111/3342-8269

ICT - INSTITUTO
DE CULTURA TÉCNICA
Descontos de 15 a 20% nos
Cursos
3348-1338 / 3348-1594

PRÓFISIO – FISIOTERAPIA
INTELIGENTE
Desconto de 40% a 50%
3348-0231

SUPER ONDA
PROVEDOR INTERNET
R$ 28,00 + kit instalação
R$ 270,00 (em 6 x)
(24) 2102-2818 Patrícia

UBM/SOBEU
Desconto de 40% no
Curso Superior/tecnológico
3325-0222

UGB-FERP
CENTRO UNVERSITÁRIO
GERALDO DI BIASE
Confira a tabela
Graduação e
Pós-graduação:
Desconto de 20%
3345-1700 (secretaria)
Extensivo ao
Campus Nova Iguaçu

UNIFOA
Descontos de 5% a 15%
3348-1314 / 3348-1441

VR SEGUROS
Cobre qualquer Orçamento
3347-2399 / 3347-4800

POWER CHIP INFORMÁTICA
Desconto de 5% na venda e
50% na manutenção
3355-8692

POWER GÁS VEICULAR
Condições especiais
3355-1301

REDESTOCK MULTI-UTILIDADES
Desconto de 5% a vista
3354-1284

VITOR AUTO ELÉTRICA
E BORRACHARIA
Desconto de 15% (exceto baterias)
3360-0784

ÓTICA VISUAL
Descontos de 5 a 15%
3355-4753

JÚLIO CESAR AUTO ELÉTRICA
Desconto de 15%
3360-9025 / 9918-9589

  BARRA DO PIRAÍ

HERALD´S VIAGENS E TURISMO
O melhor preço - Descontos de
2 a 15% - (24) 2443-1200

UGB-FERP
CENTRO UNVERSITÁRIO
GERALDO DI BIASE
Confira a tabela
Graduação e Pós-graduação:
Desconto de 20%
3345-1700 (secretaria)
Extensivo ao
Campus Nova Iguaçu

Maiores informações:
Natália - Secretária DSEED

(24) 8132-3112 ou 3346-6179
e-mail: dseedengenharia@terra.com.br

O Sindicato dos Metalúrgicos
convida para a palestra:

“COMO PASSAR EM
CONCURSOS PÚBLICOS”

Saiba como conquistar a sua
vaga. Dia 25/10 (5ª feira),

às 19h, no CDL, Rua Simão da Cunha
Gago, 9 - Aterrado.

Palestrante: Profº Fábio
Gonçalves - ENTRADA FRANCA
TELEFONE: (24) 3342-3600

ACADEMIA
DO

CONCURSO
PÚBLICO

A ACADEMIA DO CONCURSO
PÚBLICO oferece um desconto de

20% aos metalúrgicos
sindicalizados, extensivo aos seus
dependentes, em todos os nossos

cursos. APROVEITE!

Observação: As empresas que fize-
ram contrato com o Sindicato e não
tiveram seus nomes publicados nes-
ta relação  ou aquelas que desejam
firmar convênio com o sindicato, de-
vem procurar o Sr. Laércio pelo tele-
fone (24) 2102-2818.

CURSO
PROFISSIONALIZANTE

INSPETOR DE
SOLDA N1

Local:
Sub-sede do Sindicato

no Retiro
Av. Antônia de Almeida, 603


