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Reunião nesta quinta, dia 18,
na subsede do sindicato

Desde a implantação da
tabela de turno a direção do
sindicato vem recebendo
reclamações quanto a insa-
tisfação dos trabalhadores.

Tanto que, durante a ne-
gociação do acordo coleti-

Sindicato e operadores de ponte de
aços líquidos se reúnem e discutem

próximos passos de mobilização
Os operadores de ponte de

aços líquidos mostraram que
estão com vontade de lutar
pelos seus direitos e com-
pareceram em massa na reu-
nião do último dia 11, onde
foi discutida a situação em
que se encontra a categoria.

Depois de um breve rela-
to dos companheiros, ficou
comprovado que a CSN não
valoriza seus profissionais e,
por isso, vem perdendo
muitos deles para outras em-
presas. Inclusive há situa-

vo, o sindicato incluiu na
pauta de reivindicações e a
CSN, interessada em apro-
var o acordo, se compro-
meteu em promover essas
mudanças. Até hoje nada foi
feito.

DATAS

Por isso, a mobilização
dos trabalhadores é funda-
mental.

Vamos para a reunião
amanhã, dia 18, para defi-
nirmos as próximas ações
para acabar com essa ta-

Tabela de turno

bela injusta e que só des-
gasta os trabalhadores.

Lembrando que a reunião
será realizada na subsede do
sindicato, na Avenida Anto-
nio de Almeida, 603, Retiro,
às 18h.

ções dentro da UPV onde a
CSN paga menos que a con-
tratada. E foram levantadas
outras questões que também
merecem atenção por parte
dos gerentes.

O primeiro passo será le-
var à CSN a reivindicação
dos companheiros e, caso a
empresa enrole como está fa-
zendo com a mudança na
tabela de turno, vamos colo-
car em prática o que foi dis-
cutido e deliberado na reu-
nião. SE PAGAR PRA VER...

A Unifoa realizará o seu vestibular no dia 12 de dezembro.
O sindicato tem convênio com a universidade para con-

cessão de descontos aos sindicalizados.
Para mais informações liguem 3340-8414 ou pelo site

www.unifoa.edu.br.

VESTIBULAR UNIFOA



Natal
Metalúrgico

Projeto Samba do Ano apresenta:

A CSN empurrou o banco Real para os trabalhadores,
que se esqueceu de aumentar a estrutura de atendimen-
to para os companheiros da empresa. Resultado: longas
filas, atrasos no atendimento e perda de tempo na hora
do almoço.

Esperamos que a solução venha depressa, antes que
comece a prejudicar os trabalhadores.

Atendimento do Banco
Real na CSN

Bolsas de estudos na ETPC
Conforme acordo coletivo, a CSN só concederá o des-

conto de 20% nas mensalidades da ETPC nos cursos
que julgue necessário ao bom desenvolvimento de suas
atividades, tais como, Técnico de eletrônica, Eletrotécni-
ca, Mecânica, Eletromecânica e Metal Mecânica. Lembran-
do que só valerá para os casos de desconto em folha.

Os trabalhadores desta empresa estão passando por
muitas dificuldades.

A empresa não fornece uniforme e o trabalhador tem
que usar a própria roupa para trabalhar. Eles não têm armá-
rio, vestiário e ainda tem que levar os equipamentos de
proteção para casa e só utilizam armário de favor, quando
um colega de outra empresa oferece.

E mais, o trabalhador paga R$ 45 pelo plano de saúde e
mais R$ 20 por consulta. Caso queria colocar algum depen-
dente tem que pagar mais R$ 75 por cada um. Assim não
dá né!?

Irregularidades na Estaposte

Desconto do fator
moderador dos aposentados

Aposentados estão sendo lesados por causa da dupla
cobrança do fator moderador, que vem debitado no con-
tracheque da CBS e a outra em boleto pela Associação
dos Aposentados.

A empresa tem que regularizar a situação e devolver o
dinheiro dos aposentados.

Falta menos de um mês
para o Natal Metalúrgico e
se você, trabalhador, ainda
não pegou a sua cartela
aproveite a distribuição nas
portarias da CSN e pegue a
sua.

Lembrando que os sóci-
os do sindicato deverão
apresentar o contracheque

do mês de outubro e levar
um brinquedo, que será do-
ado para crianças nas insti-
tuições da nossa região.

A entrega nas portarias
acontecerão todas as terças
e quintas, de 6h às 18h, na
passarela do Conforto, na
passagem superior e na en-
trada do Retiro.

INFORME

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.

Grupo Bom
Gosto

Dia 4 de dezembro, de 22h30 às 4h,
no ginásio do Recreio do Trabalhador
Os convidados são Reinal-

do e o grupo Tá na Mente,
participação do grupo Sor-
riso Aberto e nos intervalos
DJ Baita. Venda de convites

na Mavy, no Centro de Bar-
ra Mansa, na HBS, no Pon-
tual Shopping, Stilo Carioca
no Retiro e Ramon Modas,
no Aterrado.

Diretor da Comunicação:
Bartolomeu Citeli

Jornalista responsável:
Thaís Soares

Fale conosco:
comunicacao.smsf@terra.com.br
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