
Não = 5097 votos
 Sim - 489 votos
Nulos - 3 votos

Brancos - 2 votos

Total - 5591 votos
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Mais de 90% dos
metalúrgicos da CSN
dizem não a proposta
para o acordo coletivo

Os metalúrgicos da CSN
reprovaram a proposta
oferecida pela empresa para o
acordo coletivo 2014/2015.
Participaram da votação 5.591
trabalhadores. Entre eles,
91,16% optaram pelo não,
8,75% pelo sim e cinco
trabalhadores anularam ou
votaram em branco.

A proposta votada ontem
incluía reajuste salarial de
5,82% (correspondente ao
INPC) a partir de maio de
2014, auxílio creche de R$
428,00, limite de empréstimo
de R$ 2.772 e cartão-
alimentação de R$ 312,00,
com aumento da abrangência
para quem está afastado por
acidente de trabalho, ou
doença decorrente do traba-
lho, e empregadas em
período de licença-mater-
nidade. Todos os itens seriam

retroativos a 1º de maio, data
base da categoria.

Agora, o presidente do sindicato,
Renato Soares, e sua diretoria já
informaram à empresa sobre o

resultado e já estão aguardando

uma nova rodada de negociação

no sentido de uma oferta mais

justa e digna para os

trabalhadores da empresa.

Foto: José Roberto Mendonça

Presidente do
sindicato, Renato
Soares, conversa
com metalúrgicos
na Praça Juarez
Antunes, durante
votação da
proposta do
acordo coletivo
da CSN
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CS36119 - BENEDITO ALEXANDRE
CS36121 - NEWTON RIBEIRO DE CARVALHO
CS36128 - WALMIR BATISTA
CS36152 - JOSE DE SOUZA
CS36165 - EDMAR DAMASCENO
CS36166 - MARCOS ANTONIO DA SILVA
CS36170 - GRADINOS REIS
CS36206 - CARLOS JOSE DA COSTA
CS36209 - SEBASTIÃO DE PAULA DE ANDRADE

CS49557 - FAGNER LUCIO CAMPOS DE BRITO

HORA DE REFEIÇÃO: Sindicato convoca
mais trabalhadores para apresentar

documentação para emissão de alvarás
Os trabalhadores abaixo relacionados precisam comparecer
ao departamento jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos para
apresentar cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, PIS e
CTPS, para que possam ser emitidos os alvarás do processo
“Hora de Refeição”.

CS49559 - ALEXANDRE OLIVIO ROCHA NETO

CS49560 - ALESSANDRO DOS SANTOS TOMDELA

CS49562 - ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA

CS49563 - ANDERSON PABLO DE SOUZA COSTA

CS49573 - GELSON ALENCAR DA SILVA

CS49575 - ARLEN EBSON DA SILVA

CS49576 - PAULO DO CARMO PIMENTA

CS49577 - ADILSON DE SOUZA MARIANO

CS49540 - RAFAEL PEDROSA

Água passou a valer ouro

O governo brasileiro está tendo que
enfrentar a falta de água na região
sudeste, nas principais cidades que
têm papel fundamental na indústria
do país. Isso é consequência de um
longo período sem um olhar
fiscalizador, educador e da falta de
políticas públicas para evitar que falte
esse bem essencial para vida.

Soma-se, ainda, a ausência de
fiscalização a fim de impedir o

desmatamento indiscriminado da
vegetação. São práticas que vem
ocasionando a morte de nascentes de
rios que, com as várias transposições
e a escassez das chuvas, causam a
queda do nível dos rios e outros sérios
prejuízos ao meio ambiente e,
consequentemente, a qualidade de
vida do ser humano.

Para o atendimento da navegação,
geração de energia, irrigação e

É preciso priorizar políticas públicas para que não falte água no sudeste
abastecimento da população, é
necessário um planejamento
hidráulico que possibilite a retirada
de água com o menor impacto
ambiental possível.  Além disso,
dejetos urbanos que poluem os rios
e construção de usinas geradoras de
energia elétrica que interrompem
fenômenos da natureza, como é o
caso da piracema no Rio São
Francisco, entre outros efeitos, são
frequentes no Brasil. Em caráter de
emergência, são necessárias medidas
como a que já existe em algumas
cidades do interior de São Paulo, que
transformou em crime ambiental o uso
da água através de mangueiras para
lavar calçadas ou carros.

Outra questão é que mais de 95%
da energia elétrica produzida no Brasil
é proveniente de usinas hidrelétricas.
Apesar de ser uma fonte de energia
renovável e não emitir poluentes, a
energia hidrelétrica não está isenta de
impactos ambientais e sociais.

A Votorantim foi condenada ao pagamento de
indenização por dano moral, no valor de R$ 10
mil, a um empregado da Manserv Montagem e
Manutenção Ltda. acometido de silicose durante
o período de prestação de serviços.

O trabalhador informou que seus problemas
de saúde começaram em 2009, quando
começou a sentir dor no peito e nas costas,
cansaço, falta de ar, chiado e tosse. Ele acabou
sendo considerado inapto para o trabalho em
função da silicose.

O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
(MG), com base no laudo pericial, concluiu
que houve nexo de causalidade entre a doença
e o trabalho do metalúrgico.

O relator destacou a informação pericial registrada
na decisão regional de que a silicose é uma
"doença crônica irreversível, que pode progredir
mesmo após a interrupção da exposição ao agente
agressor". A decisão foi unânime.

Votorantim indenizará
metalúrgico por

dano moral


