
Atenção, trabalhador!
Já pegou sua senha da CBS?

A CBS possui agora o auto
atendimento pelo site
www.cbsprev.com.br. Para aque-
les que quiserem usufruir desta
facilidade é preciso pegar a se-

nha correspondente ao seu
CPF, no antigo Escritório Cen-
tral, na Rua 21, nº 10, Vila. O
prazo vai somente até o dia 30
de setembro.
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O presidente da Vale, Murilo
Ferreira, reuniu-se , na sexta-fei-
ra, dia 23, com líderes de 14
sindicatos que representam os
60 mil trabalhadores da em-
presa no país. O encontro, iné-
dito, marca o esforço da com-
panhia para reter funcionários,
muitos dos quais têm recebido
convites de concorrentes. A reu-

Vale fecha acordo com salário extra

Editorial

A Câmara aprovou projeto au-
mentando o prazo de concessão do
aviso prévio nas demissões sem jus-
ta causa. A proposta concede ao
trabalhador o direito de receber até
o máximo de 90 dias proporcional-
ente ao tempo de serviço prestado
na mesma empresa. O projeto ga-
rante o acréscimo de três dias a
mais por cada ano.

Dessa forma, o trabalhador que
estiver na mesma empresa por dez
anos terá o direito a receber dois

meses de aviso prévio - um que já
tinha direito mais os 30 dias refe-
rentes aos dez anos de serviço.

O projeto já fo i aprovado
pelo Senado e, para tornar lei,
precisa agora da sanção da pre-
sidente Dilma.

Segundo o presidente da Câma-
ra, Marco Maia (PT-RS), a propos-
ta não é retroativa, isso significa
que o pagamento não deve ser es-
tendido para os que já foram de-
mitidos antes da publicação da lei.

Câmara aprova aviso prévio proporcional

nião não é o único gesto nesse
sentido. A empresa fechou um
acordo coletivo com os traba-
lhadores que está sendo consi-
derado pelos s indical is tas  o
melhor dos últimos 20 anos,
prevendo um prêmio de 1,7 sa-
lário aos empregados que con-
tinuarem na empresa nos próxi-
mos dois anos.

A partir deste mês, o nosso Sindica-
to tem espaço reservado na página da
Força Sindical na internet: http://
www.fsindical.org.br/. Além de noticia-
rem o que está acontecendo no sindi-
cato e nas empresas que representa-
mos, eu estarei escrevendo artigos com
frequência para a seção de “Opinião”.

Meu primeiro artigo foi publicado no
início da semana passada. Sobre a nos-
sa filiação à Força Sindical, com o título
“Unidade na luta pelos direitos dos tra-
balhadores”, unidade esta que está ape-
nas começando. Para tomar esta deci-
são, vimos a luta dos sindicatos da base
da Força, as conquistas e resultados im-
portantes obtidos e a defesa verdadeira
dos direitos dos trabalhadores.

A Força Sindical é a central que mais
cresce no país e tem acumulado vitóri-
as. Ela funciona de maneira independen-
te do Governo Federal, ficando, como
deve ser, ao lado dos trabalhadores e
aposentados. Um exemplo disso é que
seu presidente, o deputado federal Pau-
linho, se posicionou contra o reajuste do
salário mínimo oferecido pelo Governo.
O fim do fator previdenciário, que pre-
judica, e muito, os trabalhadores e apo-
sentados, reduzindo drasticamente o
seu salário é outra luta da Força. Estas e
outras bandeiras, além das lutas e con-
quistas de seus afiliados podem também
ser acompanhados pelo site.

Renato Soares Ramos
Presidente do Sindicato dos Me-

talúrgicos do Sul Fluminense

Atenção trabalhadores, aposentados e pensionistas. O seu sindica-
to possui um Departamento Jurídico com advogados previdenciários

e trabalhistas. Não se esqueça, aqui você não terá qualquer custo.



Governo deve taxar
também produtos

siderúrgicos
Apesar de o dólar vir

crescendo nas últimas se-
manas, fazendo com que
os nossos produtos se tor-
nem competitivos no mer-
cado externo, o Sindicato
dos Metalúrgicos, através

de sua central, Força Sin-
dical, vem fazendo um lo-
bby junto ao Governo Fe-
deral para que também
seja aumentada a alíquo-
ta na importação de pro-
dutos siderúrgicos.

Curso gratuito de secretariado
O Colégio Estadual Rio de Janeiro oferece, gratuitamente,

o “Curso Técnico em Secretariado”. O curso prepara profissi-
onais diretamente para o mercado de trabalho, existe há 10
anos e conta com uma equipe completa de professores. É pós-
médio e o único da região, a duração é de 1 ano. Os interes-
sados podem fazer reserva de matrícula na secretaria da escola.

Quem quiser conhecer mãos da profissão pode acompa-
nhar as palestras promovidas pela escola para a “Semana
do Secretariado”, dia 28/09, na Câmara Municipal de VR:
“Gestão e Metodologia”, com o professor Mário Arthur,
19h30; e “Função do Secretário”, com secretário Rafael,
20h45. O Colégio Estadual Rio de Janeiro fica na Rua 62,
nº 777, bairro Sessenta – Volta Redonda.

O contracheque da empresa está vindo sem as ho-
ras extras e estão marcando muitas faltas que não
aconteceram! Quando o trabalhador vai reclamar
com a RH falam que ele deve entrar em contato com
o supervisor. O supervisor diz que já esta resolvendo,
mas não resolveu nada e ainda falta com respeito
aos reclamantes. Além disso, o contracheque está sen-
do entregue com atraso todo mês.

Contracheque da Gil Central

AMAURI SOLEDADE DOS SANTOS
ADRIANO CARLOS DE SOUZA – 41813
ALMIR SANTOS DE CARVALHO – 34597

AMARILDO AUGUSTO DOS SANTOS – 41792
ANDERSON DE SA LUIZ – 55983

CARLOS HENRIQUE DA SILVA – 42939
CÉLIO ANTONIO DA SILVA – 35507

CLIMÉRIO DE OLIVEIRA FONSECA – 40941
DEMERVAL FERREIRA DA SILVA – 34551

EDIR ALVES DE SOUZA – 34554
GERALDO NUNES MORAES – 41811
GERALDO PIRES KERSTEN – 34524

JADER ADRIANO GUIMARÃES – 34581
JOÃO NASCIMENTO MOREIRA – 31550

JORGE ANTÔNIO DE SOUZA DA SILVA – 41809
JORGE BRAZ LOPES SERAFIM – 41794

JORGE MOREIRA – 41795
JOSE JADER SILVA JESUS – 26637

JOSÉ MARIA BARBOSA – 41815
MARCO ANTÔNIO PEREIRA SACRAMENTO – 34560

MARLON ANTONIO GALVAO BUENO – 44546
MARLON FABRICIO MORAES RODRIGUES – 55162

MAURO LUCIO DE ALMEIDA – 41810
MIGUEL ANGELO DE CARVALHO – 41803

OSVALDO HENRIQUE GOES – 34616
OTÁVIO JOSÉ JACINTO DO NASCIMENTO – 34580

OZÓRIO GABRIEL DA SILVA – 41816
PAULO ROBERTO DE PAULA – 34558

UBIRAJARA XIMENES – 55788
VALDIR ANTONIO DA COSTA – 41799

VALTER DE OLIVEIRA FERREIRA – 34594

O departamento jurídico solicita novamente
o comparecimento dos trabalhadores abaixo
relacionados, com a maior urgência possível:


