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Últimos dias para retirada das cartelas e

você pode ser um ganhador
Os trabalhadores e

aposentados deverão buscar
suas cartelas para o Festival de
Prêmios até o dia 21, às 12h.
O evento é promovido pelo
Sindicato dos Meta-lúrgicos e
está na sua 4ª edição.

Serão entregues seis
poupanças - com prêmios de R$
5 mil, R$ 7 mil, R$ 10 mil, R$
13 mil, R$ 15 mil e R$ 20 mil -
, além de três carros zero Km.
Além dos prêmios - uma TV
Plasma 32’’, uma máquina de
lavar roupa, uma geladeira, um
notebook, um fogão, uma

batedeira de bolo, um
liquidificador, um microondas e
uma viagem (casal) para
Fortaleza, com estadia paga por
7 dias, no mês de março -, que
serão sorteados  durante o evento.

Nas palavras do presi-
dente, Renato Soares, “Este é
um dos momentos mais espe-
rados pelos metalúrgicos. É
quando o sindicato cria a
possibilidade de sur-preender
trabalhadores, que passaram o
ano inteiro fazendo economia
e passando aperto, com
premiações inesperadas”.

NATAL DO METALÚRGICO

Mais vinte trabalhadoresMais vinte trabalhadoresMais vinte trabalhadoresMais vinte trabalhadoresMais vinte trabalhadores estão estão estão estão estão
sendo convocados para receber seus sendo convocados para receber seus sendo convocados para receber seus sendo convocados para receber seus sendo convocados para receber seus alvarásalvarásalvarásalvarásalvarás

do processo do processo do processo do processo do processo ‘Hora de R‘Hora de R‘Hora de R‘Hora de R‘Hora de Refeição’efeição’efeição’efeição’efeição’
O sindicato está publicando uma relação (abaixo) de mais 20 trabalhadores para

receber os alvarás  do processo “Hora de Refeição” da CSN. Os alvarás serão
entregues na próxima terça-feira (17/12), às 10h, na sede da Gustavo Lira, nº 9, no
Centro de Volta Redonda. Até agora já somam 350 trabalhadores beneficiados, em

um montante de cerca de R$ 9 milhões.
CS39177 - Antonio Carlos da Silva
CS39183 - Paulo Cerasio Alvin
CS39191 - Cesio Alves Vilete
CS39194 - Eduardo Mendes Campos
CS39195 - Delmany Hermano de Oliveira
CS39200 - Carlos Alberto Ferreira
CS39203 - Sebastião Lindolfo Eugenio

CS39204 - José Maria
CS39210 - Evaldo Ferreira Nascimento
CS39214 - Roberto Bento Rodrigues
CS40355 - Sebastião Coni Filho
CS40356 - Carlos Roberto de Oliveira
CS40357 - Celso Francisco de Souza
CS40358 - José Carlos da Silva

CS40359 - Enezio do Nascimento Batista
CS40362 - Edson da Costa Alexandre
CS40363 - Walmir dos Anjos
CS40365 - Roberto Brandão de Sá
CS40366 - Julio Cesar Rodrigues
CS40367 - Antonio de Paula de Oliveira
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GIL (CSN) já
estrapolou
a paciência

Os problemas criados com os
trabalhadores pela gerência da
GIL (CSN) já encheu o saco da
direção do sindicato. Os gerentes
devem tratar os profissionais do
setor com mais respeito. Afinal,
são os responsáveis pela logística
da empresa.

Esses trabalhadores da GIL
são considerados de apoio só
que são essenciais no processo
produtivo.  É preciso definir se
esses profissionais são manu-
tenção ou operação.

Uma reunião para resolver
este impasse já foi agendada
entre o sindicato e a empresa,
para a próxima segunda-feira
(16/12), às 14h30. O objetivo
é  acabar de vez com esta prática
tão injusta com os trabalhadores.

RECESSO DO SINDICARECESSO DO SINDICARECESSO DO SINDICARECESSO DO SINDICARECESSO DO SINDICATOTOTOTOTO
NO PERÍODO DE 16/12 A 14/1, O SINDICATO ESTARÁ DE RECESSO.

PARA O ATENDIMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS DO FGTS E CONTRA O INSS SERÁ
MANTIDA UMA EQUIPE DE PLANTÃO AUTORIZADA A RECEBER SOMENTE A DOCUMENTAÇÃO
ESPECIFICA, ATÉ O DIA 20/12, DAS 9H ÀS 16H, NA SEDE DA RUA GUSTAVO LIRA, 9 - CENTRO -

VOLTA REDONDA. RETORNANDO SUAS ATIVIDADES NO DIA 13/1.

Atendendo ao pedido dos metalúrgicos, o
sindicato reivindicou, em mesa de negociação,
que a CSN ampliasse a relação de convênios
com famácias para facilitar a compra de
medicamentos aos seus funcionários. Mas, até
agora não obteve resposta do compromisso
assumido pela CSN com o sindicato.

O contrato que a CSN mantem com uma
rede de farmácia da região não dá opção ao
trabalhador de comprar mais barato. Todos
sabem que quando há concorrência aumenta

‘CADÊ A RESPOSTA DA CSN SOBRE
OS CONVÊNIOS DE FARMÁCIA?’

a possibilidade de descontos. Assim, o pedido
do sindicato foi que a CSN abrisse a
concorrencia para que outras empresas
pudessem participar no sentido de oferecer ao
trabalhador opções de preços mais baixos.

Mais uma vez, esta diretoria vem lembrar
a CSN de seu compronisso já que está
chegando o prazo de término do contrato e
que está no momento certo para que a
empresa amplie sua rede de convênios com
as farmácias da região.

Cartão Alimentação:
recargas extras são

conquistas do sindicato
No acordo coletivo vigente,

entre sindicato/trabalhadores e
CSN, tivemos uma vitória im-
portante que não pode ser
esquecida pelo trabalhador. Na
cláusula trigésima, que trata do
cartão alimentação, conseguimos
acrescentar o seguinte:

Parágrafo Quarto: Excepcio-
nalmente, nos meses de julho de
2013 e janeiro de 2014, o cartão
alimentação terá um crédito
adicional no valor de R$ 250
(duzentos e cinquenta reais cada
um), sem qualquer participação do
empregado no custeio.

O sindicato está negociando com a CSN para que a recarga do
cartão alimentação seja feita na primeira semana de janeiro.


