
Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

FFFFFiliado a:iliado a:iliado a:iliado a:iliado a:

Volta Redonda, 18/12/2013. Boletim nº 1071

Trabalhador pode pegar sua
cartela na portaria da empresa
O sindicato está dispo-

nibilizando, a partir de hoje (18/
12), uma equipe para entraga
de cartelas do festival de prêmios
do 4º Natal Metalúrgico’ na
portaria da CSN. O evento
acontecerá no próximo sábado, a
partir das 15h, na Ilha São João.

Ao todo, serão sorteados  seis
poupanças - nos valores 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.

No intervalo de cada
premiação serão entregues uma
TV Plasma 32’’, uma máquina

Alvará da ‘Hora de Refeição’
ficará disponível até 5ª feira (19),

às 10h, na sede do sindicato
O sindicato estará entregando os alvarás dos beneficiados pelo processo da ‘Hora
de Refeição’ até às 10h desta quinta-feira, em função do recesso da agência da
Caixa Econômica, que funciona dentro do do prédio da Justiça do Trabalho, na
Beira Rio. Aqueles que ainda não foram buscar devem se dirigir a sede da Rua

Gustavo Lira, 9 - Centro - Volta Redonda. Veja abaixo a relação dos beneficiados.

32776 - ANTONIO CARLOS SOARES

35507 - CELIO ANTONIO DA SILVA

37470 - JOSÉ ANTONIO ROSA

38332 - CARLOS ALBERTO ROCHA

39183 - PAULO CESÁRIO ALVIN

39195 - DELMANY HERMANO DE OLIVEIRA

40357 - CELSO FRANSCISCO DE SOUZA

40358 - JOSÉ CARLOS DA SILVA

40362 - EDSON DA COSTA ALEXANDRE

41338 - ODAIR MIGUEL

41354 - JADER DA SILVA FULI

41810 - MAURO LUCIO DE ALMEIDA

42451 - PAULO CESAR VASCONCELOS SOBRAL

42467 - PAULO CESAR LOPES

42939 - CARLOS HENRIQUE DA SILVA

44091 - ANDRÉ ALVES DA SILVA

44102 - BRENO RIBEIRO DE CASTRO

44811 - ARMANDO PIPO JÚNIOR

44817 - DIONÍSIO MÁXIMO DO PRADO

44820 - GILSON JOSÉ PROCÓPIO

44822 - ISAIAS MOREIRA DE SOUZA

44826 - JOSIMAR GOMES DE ANDRADE

46395 - DEREK GOMES CORTEZ DE LIMA

49634 - LEANDRO RODRIGO SIQUEIRA ALVES

49638 - JOSÉ ANGELO LEANDRO RAIMUNDO

49653 - EDUARDO VELINO

JOSUÉ DE OLIVEIRA (SEM MATRÍCULA)

de lavar roupa, uma geladeira, um
notebook, um fogão, uma
batedeira de bolo, um liquidifi-
cador, um microondas e uma
viagem (casal) para Fortaleza,
com estadia paga por 7 dias, no
mês de março -, que serão
sorteados  durante o evento.

A direção do sindicato
informa que o festival de prêmios
começará às 17h30, com os sete
primeiros prêmios e, logo após o
show principal, com a banda
“Raça Negra”, haverá o sorteio
dos 3 carros zero km. A entrada
é 1kg de alimento não perecível.
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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. RETORNANDO SUAS ATIVIDADES NO DIA 13/1.

Conforme anunciado no
boletim anterior, a direção do
sindicato esteve reunida com
a CSN para intermediar os
problemas que têm causado
insatisfação nos trabalhadores
da área da GIL, na Usina
Presidente Vargas.

Participaram também da
reunião, os diretores do
sindicato Lucio e Alexandre
(Engate), que também são
funcionários da GIL, que
explicaram o que realmente
está acontecendo no chão da
fábrica. As distorções
envolvem além das funções,
as diferenças de salários dos
funcionários da GIL.

Os representantes da CSN
alegaram que o
realinhamento obedece a
Faixa HAY, que foi criada no

Sindicato se reúne
com a CSN para

discutir as distorções
causadas pelo

realinhamento na GIL
ano de 2000, na época que
tanto os maquinistas como os
manobreiros faziam parte de
outras empresas como a FEM,
Apservi e Ormec. E só em
2006 foi que a CSN
primarizou essa mão de obra,
que era considerada da área
de apoio, não fazendo parte
do quadro efet ivo da
empresa.

Já que hoje é outra
realidade, o sindicato cobrou
da empresa medidas para
solucionar, de uma vez por
todas, essas diferenças.
Assim, os representantes da
CSN se comprometeram a
levar o problema para
direção da empresa e, em
breve, darão uma resposta
ao sindicato e aos
trabalhadores.

Nesta 2ª feira (16), em reunião com a
CSN, o sindicato cobrou da CSN o atraso na
entrega dos PPPs. O sindicato informou a
empresa que tem denúncia de que tem
trabalhador aguardando esse laudo há mais
de um ano.

Os representantes da empresa informaram
que está ocorrendo um mapeando e
padronização do LTCAT (Laudo Técnico das
Condições de Ambiente de Trabalho).

O sindicato cobrou agilidade e prazo máximo
para entrega desses PPP´s pendentes.

Sindicato ainda
aguarda posição
da CSN sobre o

convênio farmácia

Sindicato cobra
da CSN a emissão

dos PPPs

Esta já é a terceira vez que o sindicato
publica em seu boletim, consecutivamente,
que os metalúrgicos da CSN estão cobrando
a ampliação da rede de farmácia conveniada.

Será que a empresa ainda não percebeu
que com esta simples atitude vai beneficiar
centenas de trabalhadores, possibilitando um
custo menor no tratamento até daquelas
doenças adquiridas no ambiente de trabalho.

O sindicato aguarda que a empresa
cumpra com o acordado na época da
campanha salarial.


