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CSN pagará PLR no valor
de apenas 1,3 do salário
Nesta 2ª-feira (22), durante a

reunião da Comissão da CSN, o
sindicato tomou conhecimento da
decisão da empresa em pagar 1,3
do salário dos funcionários do
grupo CSN, correspondendo a PLR.

A direção da empresa alegou
que o resultado durante o ano foi
ruim e, pela avaliação, os
trabalhadores terão direito a
somente 1,3 de salário a ser pago
no próximo dia 30 de abril. Este
cálculo será usado em todas as
empresas do grupo.

O sindicato tem somente dois
representantes na Comissão e,
portanto, não tem poder de decisão.

O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense apresentou denúncia na
Coordenadoria de Vigilância Sanitária
do município sobre a situação dos
refeitórios da CSN, após receber várias
reclamações dos funcionários de
encontrar baratas e outros insetos na
comida durante as refeições.

E, na última segunda-feira (15), o
órgão responsável pela fiscalização
emitiu parecer referente a denúncia,
que afirmou o seguinte: “No“No“No“No“No
momento da visita não foimomento da visita não foimomento da visita não foimomento da visita não foimomento da visita não foi
verificado vestígios de roedores everificado vestígios de roedores everificado vestígios de roedores everificado vestígios de roedores everificado vestígios de roedores e
ou insetos no local, sendoou insetos no local, sendoou insetos no local, sendoou insetos no local, sendoou insetos no local, sendo
apresentado o certificado deapresentado o certificado deapresentado o certificado deapresentado o certificado deapresentado o certificado de
desinsetização e desratização pordesinsetização e desratização pordesinsetização e desratização pordesinsetização e desratização pordesinsetização e desratização por
firma credenciada e dentro dafirma credenciada e dentro dafirma credenciada e dentro dafirma credenciada e dentro dafirma credenciada e dentro da

Vigilância SanitáriaVigilância SanitáriaVigilância SanitáriaVigilância SanitáriaVigilância Sanitária
responde à denúnciaresponde à denúnciaresponde à denúnciaresponde à denúnciaresponde à denúncia

sobre refeitório da CSNsobre refeitório da CSNsobre refeitório da CSNsobre refeitório da CSNsobre refeitório da CSN
validade. Os refeitórios apresenvalidade. Os refeitórios apresenvalidade. Os refeitórios apresenvalidade. Os refeitórios apresenvalidade. Os refeitórios apresen-----
tavam condições satisfatórias detavam condições satisfatórias detavam condições satisfatórias detavam condições satisfatórias detavam condições satisfatórias de
higiene e conservação, sendohigiene e conservação, sendohigiene e conservação, sendohigiene e conservação, sendohigiene e conservação, sendo
confeccionado o Tconfeccionado o Tconfeccionado o Tconfeccionado o Tconfeccionado o Termo deermo deermo deermo deermo de
Intimação nº 7495 com prazo deIntimação nº 7495 com prazo deIntimação nº 7495 com prazo deIntimação nº 7495 com prazo deIntimação nº 7495 com prazo de
7 dias para reparo em prateleiras7 dias para reparo em prateleiras7 dias para reparo em prateleiras7 dias para reparo em prateleiras7 dias para reparo em prateleiras
com pontos de ferrugem e telacom pontos de ferrugem e telacom pontos de ferrugem e telacom pontos de ferrugem e telacom pontos de ferrugem e tela
milimétrica para ante sala damilimétrica para ante sala damilimétrica para ante sala damilimétrica para ante sala damilimétrica para ante sala da
cozinha central”.cozinha central”.cozinha central”.cozinha central”.cozinha central”.

Apesar da direção do sindicato
ter cumprido o seu papel de
denunciar aos órgãos competentes
este tipo de descaso com o
trabalhador, lamenta  que somente
os trabalhadores tenham tido o
desprazer de viver momentos
desagradáveis como o de encontrar
uma barata em seu prato de comida.

E, mais uma vez, não assinou o termo
do acordo já que desfavorece aos
trabalhadores.

Esclarecendo que a Comissão de
PLR é formada por 30 pessoas.
Sendo 15 representantes da empresa
e 15 representantes dos
trabalhadores. Entre estes 15: 4
trabalhadores de Volta Redonda e
Porto Real, 1 de Casa de Pedra, 1
de Arcos, 1 de Itaguaí, 1 do Paraná
e 1 da Bahia. E mais, 2
representantes do Sindicato de Volta
Redonda, 1 do Sindicato de Casa
de Pedra, 1 do Sindicato de Arcos,
1 do Sindicato do Paraná e 1 do
Sindicato da Bahia.

Na última 5ª feira (18/4) foi
encontrada num poço cheio de graxa
e óleo na usina da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN) uma
ossada humana que pode ser do
trabalhador metalúrgico Magno Alves
da Silva, conhecido como Maguim,
de 23 anos, desaparecido desde o
dia 2 de dezembro do ano passado.

Segundo o delegado titular da 93ª
DP, Antônio Furtado, a própria CSN
já admite que pode ter ocorrido um
crime. Ele informou que há a
possibilidade da vítima ter sido morta
ou jogada dentro do poço proposital-
mente. A empresa descartou a hipótese
de acidente de trabalho.

O trabalhador foi visto pela última
vez saindo às presas de um bar de
madrugada, no bairro Conforto, em
Volta Redonda. O aparelho celular da
vítima foi encontrado dias depois,
caído na usina.

O sindicato está acompanhando
a apuração do caso.

Ossada de
trabalhador é

encontrada
na UPV

O sindicato pede desculpas ao
trabalhador já que, na semana
passada, foram publicados dois
boletins com falhas de informações.

A informação correta é que, no
último dia 10/4, o sindicato conquistou
mais uma vitória no processo da PLR1.
E os trabalhadores abaixo relacio-
nados devem procurar a presidência
no dia 3/5, às 15h.
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