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Sindicato convoca
trabalhadores do turno

para reunião
A direção do sindicato

convoca os trabalhadores
do turno de revezamento
da CSN para uma reunião
no dia 18 de novembro,
próxima quinta, às 18h,
na subsede do sindicato na
Avenida Antônio de Almei-
da, 603, Retiro.

Queremos a mudança na

Sindicato inicia distribuição
de cartelas para o Natal

Metalúrgico na portaria da CSN
Para maior comodidade dos sócios do sindicato, inicia-

remos a distribuição das cartelas do Festival de prêmios
nas portarias da CSN.

O sindicalizado poderá retirar sua cartela todas as terças e
quintas, a partir do dia 16 de novembro. Lembrando que
deverão apresentar o contracheque do mês de outubro e doar
um brinquedo, que será distribuído nas instituições de apoio
às crianças de nossa cidade. Não deixe para a última hora!

Veja o esquema especial de entrega de cartelas na CSN:

tabela de turno e a parti-
cipação de todos é muito
importante para que nos-

E hoje, dia 11, reunião com
os operadores de ponte de

aços líquidos
A reunião será às 9h, na sede do sindicato, na rua

Gustavo Lira, 9, Centro. A presença dos trabalhadores é
muito importante.

Passagem Superior, Passarela do
Conforto e do Retiro

16, 18, 23, 25 e 30 de novembro e nos
dias 2, 7 e 9 de dezembro

ENTRADAS

DATAS

sa reivindicação seja aten-
dida.

Participem!!

PLR 2010
da Sankyu
O sindicato e os repre-

sentantes da Sankyu se reu-
niram segunda-feira, dia 8,
para iniciar as negociações
da PLR 2010 dos trabalha-
dores.  Foram discutidos os
critérios e as metas que
serão utilizados para a apu-
ração do resultado.

Nas próximas semanas, o
sindicato e a empresa se
reunirão para continuar as
negociações e, assim que
tivermos um resultado, pu-
blicaremos no boletim.

HORÁRIO
De 6h às 18h
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CSN lucra R$ 720 milhões
no terceiro trimestre

A CSN divulgou, no final
do mês de outubro, o ba-
lanço do terceiro trimestre
com um lucro líquido de
R$ 720 milhões.

O EBTIDA foi de R$ 1,8
bilhão. No acumulado do
ano, chega a R$ 4,9 bi-
lhões, um crescimento de

105% em relação ao regis-
trado no mesmo período de
2009.

O lucro bruto R$ 1,9 bi-
lhão, número que se soma
ao acumulado do ano, um
recorde na história da em-
presa: R$ 5,2 bilhões. Em
comparação com a marca

Eleição da
Cipa na MP

Trafos
A direção do sindicato

parabeniza os companhei-
ros que foram eleitos para
o mandato 2010/2011 da
Cipa da MP Trafos e se
coloca a disposição para
ajudar no trabalho em de-
fesa de melhores condi-
ções de trabalho  e pela
saúde e segurança dos
trabalhadores.

do mesmo período no ano
passado, o lucro bruto
cresceu 98%.

A empresa está só acu-
mulando ganhos e a pro-
dução está a todo vapor.
O que falta são melhores
condições de trabalho para
seus "colaboradores".

A reforma do refeitório STE está paralisada e os tra-
balhadores estão sendo muito prejudicados. O pior é ler
nos jornais da região que a CSN distribuiu dinheiro para
diversos candidatos, ao invés de investir na melhoria da
qualidade de vida dos trabalhadores na empresa.

O sindicato está criando esse espaço para dar ainda
mais voz as reclamações dos traba-
lhadores da CSN e contratadas. E se
você tiver alguma denúncia, li-
gue 2102-2833.

Refeitório STE Vestiários das Contratadas
 É lamentável as condições de higiene e instalações

de alguns vestiários das contratadas.
E pra variar, a CSN, que é a responsável pelas empre-

sas e os trabalhadores, não cobra a manutenção dos
vestiários. E mais, a GST, que cuida da higiene e segu-
rança do trabalho, não atua!

E quem paga são os trabalhadores.
Onde estão os responsáveis pelos contratos? E os ge-

rentes responsáveis por estas áreas?
Uma situação vergonhosa!!Recebemos várias reclamações do excesso de ho-

ras extras na CSN, principalmente na laminação. Além
disso, os trabalhadores são obrigados a compensar
quando o supervisor determina, sem planejamento.
Já aconteceu até trabalhador ser comunicado que está
de folga depois de ter batido ponto e chegar na área.
Uma total falta de organização.

O sindicato já alertou diversas vezes que a falta de
mão-de-obra na CSN, que gera os excessos de horas
extras, acabará resultando em um grande acidente.

Horas extras na CSN

Focos de dengue na CSN
O Verão está chegando e com ele a proliferação da

larva do mosquito da dengue em ambientes com água
parada. É importante a Vigilância Sanitária saber que a
CSN mantêm um estoque de bobinas que, com as chu-
vas, cria um berçário para as larvas.

Prevenir é melhor que remediar!

Ex-trabalhadores da Comau
A empresa efetuará o pagamento pendente da rescisão de contrato e das horas

extras no dia 12 de novembro. Fiquem atentos!


