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A primeira edição do Natal do
Metalúrgico foi realizada na ma-
nhã do último dia 12, na Praça
Juarez Antunes. Milhares de meta-
lúrgicos compareceram  e se di-
vertiram com a distribuição de brin-
quedos para a criançada e, claro,
com o sensacional
bingo que distribuiu
quatorze prêmios,
entre eles um carro
zero quilômetro, que
f icou com nosso
companheiro Cláu-
dio Pereira Batista.

Sindicato tem sucesso total com Natal do Metalúrgico!

Cláudio recebe o carro do presi-
dente Renato Soares e do diretor Bar-
tolomeu Citeli. Ao lado, o carro e os
companheiros, com suas famílias,
durante o evento

Chegou a hora
do barulho!

Atenção operadores de pontes, máquinas,
locomotiva e todos os equipamentos que

fazem algum barulho
A CSN continua fugindo da

responsabilidade.
Na defesa apresentada à

Justiça do Trabalho a empre-
sa diz que “concordou em
ESTUDAR a mudança, o que

É hoje, às 15h

não significa concordar em
NEGOCIAR a mudança e,
muito menos, “concordou em
mudar a tabela de turno”.

É por essas e outras que ama-
nhã, sexta-feira, temos que fa-

zer muito barulho. O sindicato
distribuirá apitos durante o ho-
rário de entrada para que, jun-
tos, possamos fazer um gran-
de apitaço, numa demonstra-
ção de união.



O sindicato entrará em recesso a partir do dia 17 de dezembro e retornará no dia 10 de
janeiro de 2011. Por isso, não se esqueça de renovar o seu contrato com a Superonda

até o dia 17 de dezembro. Caso contrário, o sinal será desativado.

Confira os ganhadores  do Natal Metalúrgico:
Carro zero KM:  Cláudio Pereira Batista
Geladeira Duplex: Giovana Tassinari Pereira Ribeiro
TV LCD 32”: Mario Soares Machado
Máquina de lavar: Daniel Luiz Balbi
Fogão cinco bocas: Marcelo Luís da Silva
R$ 1.000,00: Lerry Fabiano Moreira da Silva
R$ 1.000,00: Ricardo Tompson Carvalho
R$ 1.000,00: Gustavo Fernando da Silva
R$ 1.000,00: José Luiz Gomes de Andrade
R$ 1.000,00: José Rogério Lage de Amorim
R$ 1.000,00: Antônio Muniz da Silva
R$ 1.000,00: Leandro Ferreira
R$ 1.000,00: José Alves
R$ 1.000,00: Alex Sandro Silva Barreto
R$ 1.000,00: Alexandson Elias da Silva
Prêmios extras de R$ 200 - Adenilson José Messias, Alex Pru-
dente de Souza e Gilmar Santos da Silva

PLR dos
trabalhadores

da  CSN

Convênio UNIFOA

Irregularidades na Prolim

Mais um acidente na CSN
Trabalhador
da Sankyu

sofreu
esmagamento

e fraturas

CBS
Em breve o sindicato trará novidades sobre o Fundo de

Pensão dos trabalhadores da CSN. Aguardem!!


