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Na próxima sexta-feira (15), os associados
da CBS deverão votar em seus representantes
no Conselho Deliberativo da CBS Previdência, o
fundo de pensão dos funcionários da CSN.

A direção do sindicato está apoiando a
chapa 1, liderada por Áureo Braga, que
defende os interesses dos trabalhadores,
contra a direção da CSN, há 16 anos. O pleito
começará às 8h30, no Escritório Central.

Mais uma vez, a empresa vai investir no
voto por procuração, que, segundo Áureo Braga,
é uma artimanha da direção da CSN para tentar
ganhar as eleições na marra. A estratégia que
a empresa vai tentar é o “voto de cabresto”,
obrigando os funcionários a assinar procuração,

Eleição da Eleição da Eleição da Eleição da Eleição da CBS CBS CBS CBS CBS é hoje (15)é hoje (15)é hoje (15)é hoje (15)é hoje (15)
Sindicato convoca aposentados, pensionistas e

trabalhadores a votar na CHAPA 1
através da chefia, para votar por eles.

- Na eleição passada, eles trouxeram 1,8
mil procurações e agora, com certeza, vão trazer
bem mais porque o plano de benefícios foi
estendido também à empresa Namisa, que tem
1,5 mil empregados, sendo que todos os votos
que caírem nas urnas serão por procuração, a
favor da chapa da empresa.

O presidente do sindicato, Renato Soares,
defende que, todos os trabalhadores da Usina
se unam para votar na chapa 1 para que não
corram o risco de perder muito dinheiro em seu
fundo de pensão. “No ano passado, quase que
os acionistas perdem mais de R$ 500 milhões
do fundo, num simples ato que rasgaria um

Trabalhador que for convocado antes ou
depois do horário de seu turno tem direito a
receber, no mínimo, o valor de duas horas
normais de seu salário, ainda que o trabalho
tenha a duração inferior a estas.

O parágrafo estabelece também que “...
As horas trabalhadas nesta situação além
de duas horas normais serão pagas como
horas extras com adicional de 100%.
Considerar-se-á também horário não
contíguo quando o empregado necessitar se
deslocar da sua residência para a execução

 ACORDO COLETIVO CSN

deste trabalho extraordinário, e desde que
esta jornada (extraordinária) se encerre a
mais de uma hora antes do início da próxima
jornada normal de trabalho do empregado.
Considerar-se-á também horário não
contíguo quando a jornada de trabalho
extraordinário se iniciar após uma hora do
fim de seu expediente normal de trabalho,
e desde que esta jornada (extraordinária)
se encerre a mais de uma hora antes do
início da próxima jornada normal de
trabalho do empregado”.

ATENÇÃO
GUARDAS PATRIMONIAIS
Exite um processo do sindicato dos

vigilantes, tramitando na justiça do trabalho,
que reivindica que todas as funções de guarda
patrimonial da CSN seja transferida para a
categoria deles. Caso a justiça dê parecer
favorável, o sindicato dos metalúrgicos
respeitará a decisão.

É fundamental esclarecer que, caso a
categoria passe a pertencer ao sindicato dos
vigilantes, receberá R$ 30 a mais sobre o
salário. Em contrapartida, perderá vários
benefícios como o direito ao cartão alimentação,
bonificação de férias, subsídio  de R$400
referente ao auxílio creche, entre outros.

Em breve, o sindicato convocará uma
assembléia, conforme lei, para que os
trabalhadores decidam pelo sindicato que
quer pertencer.

contrato no valor de R$ 543 milhões, dívida
antiga da CSN que não foi paga na época.
Quem reverteu foi o representante da chapa 1,
com o apoio nosso aqui do sindicato, indo até o
Ministério da Previdência Social e à Secretaria
da Previdência Complementar – PREVIC (órgão
do governo federal que fiscaliza as entidades
de previdência privada) que conseguiu
comprovar que o ato foi ilegal”.

É importante ressaltar que os trabalhadores,
pensionistas e aposentados ainda correm o risco
de perder este dinheiro já que a CSN recorreu. E
caso não exista representantes dos trabalhadores
para brigar por isso, com certeza a CSN
abocanhará mais estes valores.

PPPPParágrafo searágrafo searágrafo searágrafo searágrafo sexto da cláusula 4ªxto da cláusula 4ªxto da cláusula 4ªxto da cláusula 4ªxto da cláusula 4ª
sobre sobre sobre sobre sobre convocar trabalhadoresconvocar trabalhadoresconvocar trabalhadoresconvocar trabalhadoresconvocar trabalhadores

antes e depois do horárioantes e depois do horárioantes e depois do horárioantes e depois do horárioantes e depois do horário



Diretor da Comunicação:
Bartolomeu Citeli

Texto e diagramação:
Assessoria de Comunicação

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

Jornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos TJornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminenserabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense
Volta Redonda: Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Telefax: (24) 2102-2800

Subsede: Avenida Antônio de Almeida, 603 - Retiro - Tel: (24) 3346-6179
Barra Mansa: Rua Ary Fontenelle, 362 - Estamparia - Tel: (24) 3323-1584

Resende: Rua Dr. Tavares, 130, Centro - Telefax: (24) 3360-9895
wwwwwwwwwwwwwww.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.org.org.org.org.org.br.br.br.br.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DEEDITAL DE CONVOCAÇÃO DEEDITAL DE CONVOCAÇÃO DEEDITAL DE CONVOCAÇÃO DEEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIAS GERAISASSEMBLÉIAS GERAISASSEMBLÉIAS GERAISASSEMBLÉIAS GERAISASSEMBLÉIAS GERAIS

EXTRAORDINÁRIASEXTRAORDINÁRIASEXTRAORDINÁRIASEXTRAORDINÁRIASEXTRAORDINÁRIAS
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas

Industrias Metalúrgica, Mecânicas, de Material Elétrico, de
Material Eletrônico e de Informática de Barra Mansa, Volta
Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Pinheiral,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCACONVOCACONVOCACONVOCACONVOCA
todos os empregados das Empresas Metalúrgicas,
Mecânicas, de Material Elétrico, de Material Eletrônico e
de Informática, na base territorial de Barra Mansa, Volta
Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Pinheiral,
para comparecerem nas ASSEMBLÉIAS GERAISASSEMBLÉIAS GERAISASSEMBLÉIAS GERAISASSEMBLÉIAS GERAISASSEMBLÉIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS que se realizarão nos seguintes
dias, horas e locais: 11111.  Para os empregados nas empresas
de de de de de BARRA MANSA E QUATIS, inclusiveBARRA MANSA E QUATIS, inclusiveBARRA MANSA E QUATIS, inclusiveBARRA MANSA E QUATIS, inclusiveBARRA MANSA E QUATIS, inclusive
VOTORANTIM e SAINT GOBAIMVOTORANTIM e SAINT GOBAIMVOTORANTIM e SAINT GOBAIMVOTORANTIM e SAINT GOBAIMVOTORANTIM e SAINT GOBAIM – DIA 26 deDIA 26 deDIA 26 deDIA 26 deDIA 26 de
MARÇO de 2013MARÇO de 2013MARÇO de 2013MARÇO de 2013MARÇO de 2013, na sub sede do Sindicato em Barra
Mansa, na Rua Ary Fontenelle, 362, Estamparia, Barra
Mansa, às 17:30 horas em primeira convocação, e às 18:00
horas em segunda e última convocação, com a presença de
qualquer numero de presentes 22222. Para os empregados
nas empresas de VOLVOLVOLVOLVOLTTTTTA REDONDA REDONDA REDONDA REDONDA REDONDA E PINHERALA E PINHERALA E PINHERALA E PINHERALA E PINHERAL  -
inclusive para os inclusive para os inclusive para os inclusive para os inclusive para os EMPREGADOS DEMPREGADOS DEMPREGADOS DEMPREGADOS DEMPREGADOS DA COMPA COMPA COMPA COMPA COMPANHIAANHIAANHIAANHIAANHIA
SIDERUGICA NACIONAL – CSN,  BEM COMO  DASSIDERUGICA NACIONAL – CSN,  BEM COMO  DASSIDERUGICA NACIONAL – CSN,  BEM COMO  DASSIDERUGICA NACIONAL – CSN,  BEM COMO  DASSIDERUGICA NACIONAL – CSN,  BEM COMO  DAS
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NAEMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NAEMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NAEMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NAEMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NA
COMPCOMPCOMPCOMPCOMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSNANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSNANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSNANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSNANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN e
que pertencem a categoria metalúrgica, no DIA 26 DEDIA 26 DEDIA 26 DEDIA 26 DEDIA 26 DE
MARÇO DE 2013MARÇO DE 2013MARÇO DE 2013MARÇO DE 2013MARÇO DE 2013,  na sub sede do sindicato em Volta
Redonda, na Av. Antônio de Almeida, nº 603, Retiro, às
17:30 horas em primeira convocação e às 18:30 horas em
segunda e última convocação,  com a presença de qualquer
numero de presentes, representados por este Sindicato
profissional, excluídos os trabalhadores de categorias
diferenciadas e representados por seus respectivos
sindicatos,3. Para os empregados nas empresas de
RESENDE, ITATIAIA E PORTO REALRESENDE, ITATIAIA E PORTO REALRESENDE, ITATIAIA E PORTO REALRESENDE, ITATIAIA E PORTO REALRESENDE, ITATIAIA E PORTO REAL, - DIA 26 DE, - DIA 26 DE, - DIA 26 DE, - DIA 26 DE, - DIA 26 DE
MARÇO DE 2013MARÇO DE 2013MARÇO DE 2013MARÇO DE 2013MARÇO DE 2013, inclusive para os empregados das
empresas Votorantim, Volskswagen Caminhões e Ônibus,
Industrias e Comercio de Veículos Comerciais Ltda e todas
as Empresas do Consorcio Modular Volkswagen e suas
empresas prestadoras de serviços que integrem a categoria
metalúrgica, e PEUGEOT - PSA, bem como suas prestadoras
de serviço que integrem a categoria metalúrgica,  na Sub
Sede do Sindicato na  Rua Dr. Tavares n.130, Centro,
Resende, às 17:30 horas em primeira convocação, e às
18:00 horas em segunda e última convocação,  excluídos os
trabalhadores de categorias diferenciadas e representados
por seus respectivos sindicatos,  para DISCUTIREM EDISCUTIREM EDISCUTIREM EDISCUTIREM EDISCUTIREM E
DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DODELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DODELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DODELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DODELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO
DIADIADIADIADIA:  1 - P1 - P1 - P1 - P1 - PAUTAUTAUTAUTAUTAS DE REIVINDICAÇÕESAS DE REIVINDICAÇÕESAS DE REIVINDICAÇÕESAS DE REIVINDICAÇÕESAS DE REIVINDICAÇÕES com vistas à
Revisão Salarial Normativa de 2013 a saber: a) dosdosdosdosdos
Acordos Coletivos de TAcordos Coletivos de TAcordos Coletivos de TAcordos Coletivos de TAcordos Coletivos de Trabalhorabalhorabalhorabalhorabalho e seus respectivos
aditivos se os houver; com as Empresas  e, b)  dadadadada
Convenção Coletiva de TConvenção Coletiva de TConvenção Coletiva de TConvenção Coletiva de TConvenção Coletiva de Trabalhorabalhorabalhorabalhorabalho,  todos com data
base em 1o de maio. 2 - Desconto assistencial a ser2 - Desconto assistencial a ser2 - Desconto assistencial a ser2 - Desconto assistencial a ser2 - Desconto assistencial a ser
aplicado a todos os empregados das empresasaplicado a todos os empregados das empresasaplicado a todos os empregados das empresasaplicado a todos os empregados das empresasaplicado a todos os empregados das empresas
constantes deste edital,constantes deste edital,constantes deste edital,constantes deste edital,constantes deste edital, não sindicalizados, assegurado
a oposição prevista em lei e,  3 -  3 -  3 -  3 -  3 - Outorga de poderes à
Diretoria do Sindicato para celebrar Acordo Coletivo de
Trabalho, em separado com as empresas e Convenção
Coletiva de Trabalho  com o Sindicato da Categoria
Econômica ou instaurar Dissídio Coletivo dos Integrantes
da categoria Profissional perante o Tribunal Regional
do Trabalho da 1a Região.V

Volta Redonda, 13 de março de 2013.

RENATO SOARES RAMOS
PRESIDENTE

CAMPANHA SALARIAL 2013

Barata no feijão da CSNBarata no feijão da CSNBarata no feijão da CSNBarata no feijão da CSNBarata no feijão da CSN
Na última 2ª-feira, foi encontrada uma barata no feijão do almoço  no

refeitório nº6 da CSN. Não tem muito tempo que um rato foi encontrado no
bebedouro. O que acoteceu na CSN, que parecia estar melhorando mas voltou

a piorar em questões básicas como essa?
 O Sindimetal-SF está denunciando a empresa para a Vigilância Sanitária e

para o Ministério do trabalho para que sejam tomadas as devidas providências.

Graves problemas no vestiário da SankyuGraves problemas no vestiário da SankyuGraves problemas no vestiário da SankyuGraves problemas no vestiário da SankyuGraves problemas no vestiário da Sankyu
A empresa precisa urgentemente melhorar as condições do seu vestiário: a
água do esgoto volta durante o banho, o chão fica inundado e, de 12

chuveiros, apenas 4 ou 5 têm água quente. Além disso, os sanitários estão
constantemente entupidos e chega a ter somente um em funcionamento.

Gerente abusivo na GRXGerente abusivo na GRXGerente abusivo na GRXGerente abusivo na GRXGerente abusivo na GRX
Depois da denúncia feita no Boca Maldita, o gerente Sidney, agora está

supostamente perseguindo os trabalhadores, para descobrir quem apresentou a
queixa ao sindicato. E o que é pior, continua impondo a dupla função. Isso é

assédio moral e o sindicato está registrando uma denúncia no Ministério
Público do Trabalho sobre o assunto.


