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CSN marca primeira
reunião com o Sindicato

CAMPANHA SALARIAL 2011

A CSN enviou ofício ao sindicato agendando a primeira reunião para discutir
a pauta de reivindicações para o acordo coletivo 2011/2012. O Sindicato
solicitou também um calendário de reuniões, para que possam ser discutidos
todos os itens da pauta,  para iniciar a negociação cláusula por cláusula. Estamos
aguardando resposta da empresa.

Sindicato dos
Metalúrgicos apóia
greve dos vigilantes
O presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos, Renato Soares, em
conversa telefônica com o
presidente do Sindicato dos
Vigilantes do Estado do Rio de
Janeiro, Sr. Rosemar, manifestou
seu apoio à greve da categoria,
que há muito tempo vem sendo
explorada por empresas presta-
doras de serviços aos bancos.

O Sindicato se colocou à
disposição para ajudar, seja
financeiramente, seja emprestando
caminhão de som, ou o que mais
for necessário, para que essa greve
seja vitoriosa. Essas empresas não
pagam um salário decente para a
categoria, e ainda há problemas
com vales-transporte e cestas
básicas.

Que esta luta sirva de
exemplo para os trabalhadores
metalúrgicos do Sul Fluminense,
principalmente para os da CSN
e terceiras, pois é com luta que
conquistamos a vitória.



Acordo da Sankyu
Conforme assembleia realizada

no Umuarama, no dia 30 de março,
estamos entregando a pauta de
reivin-dicações para a empresa.
Esperamos, em breve, iniciar as
negociações para o Acordo Coletivo
2011/2012.

Trabalhadores da Magne-
s i ta, MP Trafos , S iemens,
Tecnosulfur, K&K e Nomos, as
pautas de reivindicações para o
Acordo Colet ivo 2011/2012
serão entregues hoje, quarta-
feira.

Pautas das terceiras

Sindicato realiza a 5ª edição
da Festa do Trabalhador

O Sindicato dos Metalúrgicos preparou mais uma edição da Festa do Trabalhador, que será
no dia 30 de abril, na Ilha São João, em Volta Redonda. A abertura dos portões será às 16h.

As atrações serão Chitãozinho e Xororó, MC Naldo, Dolls, Jorge Guilherme e banda e Dito e
Feito. A entrada será 1kg de alimento não perecível.

Os trabalhadores sindicalizados poderão participar do sorteio de 28 prêmios e os metalúrgicos
que ainda não são sócios podem se sindicalizar e retirar seu cupom na hora nas sedes de Volta
Redonda, Barra Mansa e Resende, no horário de 8h às 17h45. Lembrando que para retirar o
cupom, é obrigatória a apresentação do contracheque do mês de março.

2 carros zero quilômetro
2 motos
10 prêmios de R$ 1.000,00
1 TV LCD
1 geladeira
1 fogão
1 máquina de lavar
1 computador
4 prêmios de R$ 500,00
2 bicicletas
3 máquinas fotográficas digitais

Veja os prêmios da
Festa do Trabalhador:

Dois postos de trabalho na
cimenteira estão sem água, sem
luz, sem máscara e sem banheiro.

Os trabalhadores ficam pas-
sando aperto, já que não dá pra
ficar sem a máscara, por causa
da grande quantidade de poeira
e cimento, e sem água e banhei-
ro, que são fundamentais. E o
mesmo está acontecendo no
posto da Vila Americana, que
também não oferece condições
mínimas para os trabalhadores.

Essa denúncia vai diretor para
a GRTE e o Ministério Público do
Trabalho.

Plano de Saúde Bradesco
Recebemos a reclamação de

um trabalhador que foi impedido
de retirar o cartão o plano de
saúde porque não tem um
comprovante de residência no seu
nome. Ele mora com os pais e o
comprovante está no nome deles.

Essa é mais uma atitude
arbitrária da CSN. Se não for
resolvida, iremos denunciar ao
Ministério Público do Trabalho.

GSP (Guarda)


