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Estamos
DE LUTO

ENROLAÇÃOENROLAÇÃOENROLAÇÃOENROLAÇÃOENROLAÇÃO, NÃO!, NÃO!, NÃO!, NÃO!, NÃO!
CSN - ACORDO COLETIVO

Sindicato quer reajuste justo; primeiraSindicato quer reajuste justo; primeiraSindicato quer reajuste justo; primeiraSindicato quer reajuste justo; primeiraSindicato quer reajuste justo; primeira
reunião com a CSN será no dia 19/5reunião com a CSN será no dia 19/5reunião com a CSN será no dia 19/5reunião com a CSN será no dia 19/5reunião com a CSN será no dia 19/5

O sindicato não aceitará enrolação da CSN para
as negociações de 2016. Todas as vezes antes
de iniciar as reuniões para o acordo, a empresa
divulga um balanço negativo. O trabalhador e
nem o sindicato são bobos. Isso não passa de
uma tática da CSN para tentar nos enrolar.
No acordo passado, as negociações terminaram
em outubro, sendo que a data base é maio. Um
absurdo o descaso da empresa. O INPC Pleno
fechou em 9,83%, referente de maio de 2015 a

abril de 2016. O sindicato exige a reposição da
inflação e um aumento real.
Além dos dez itens da pauta já entregue, o presidente
do Sindicato, Silvio Campos, determinou que incluísse
mais duas: melhoria da segurança de trabalho (com
apresentação das estatísticas de acidente) e emendar
os feriados pontes (aqueles que caem na quinta ou
na terça-feira) para os trabalhadores do diurno. A
primeira reunião, de entendimento de pauta,
acontecerá no dia 19 de maio, quinta-feira.
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O Sindicato quer que a empresa reforça a campanha de levantamentos de atos inseguros e
quase acidente, estabelecendo metas de levantamento, bem como fazer as campanhas educativas.
Segundo dados de especialistas, para cada um acidente fatal há uma proporcionalidade de 30
“quase acidente” e 300 “atos inseguros”. Nos últimos 12 meses, CINCO trabalhadores morreram
na Usina. Uma morte já é demais. Imagina cinco?

 CSN não pode ser fábrica de acidentes
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CADÊ  a Gerência de Segurança do Trabalho?

O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense convoca os
trabalhadores a comparecer a sua
sede (Rua Gustavo Lira, 9 -
Centro), nesta 3ª FEIRA, DIA
17/5, ÀS 10 HORAS     para
receber seus alvarás.

Sindicato publica nova lista de
beneficiados do processo

MEIA HORA DE REFEIÇÃO

 Sindicato realiza  3º Encontro
Internacional de Montadoras

Evento aconteceu em
Resende e teve
participação de

sindicalistas do Brasil e
do mundo

O 3º Encontro Internacional de Montadoras aconteceu nessa
semana e contou com a participação de sindicalistas de todo
mundo. O evento ocorreu no Hotel River Park, em Resende. Entre
outros assuntos, estava a crise econômica que atinge o setor
automotivo. Além do sindicato, participaram do encontro o UAW
(United Automobile Workers - sindicato que representam os
metalúrgicos nos Estados Unidos), a Confederação Nacional dos
Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) e Força Sindical.

51586 - ALENCAR CRUZ LIMA
51587 -  ADAUTO MARCOS DA SILVA
51588 -  WENDELL LOESCH CARNEIRO
51589 -  RICARDO ALVARENGA MOREIRA
51590 - OSIONI ROSA ELIAS
51598 - ROBERT ADRIANE G. TORRES
51599 - ROMULO DA SILVA OLIVEIRA
51600 - ALLAN MOTTA MELO
51601 - EMILIANO PERES PATROCINIO
51602 - JAGGER L. M. AMARAL 

O Sindicato convoca os
trabalhadores para  comparecerem
ao setor jurídico (segundo andar
da sede -   Rua Gustavo Lira, 9 -
Centro), para buscar seus alvarás.
Das 8 às 17 horas, de segunda a
sexta-feira.....

36461 - NILTON L. DA SILVA
41674 - JACKISON GOMES
47673 - CARLOS E. O DA SILVA
52760 - LEANDRO SANTANA
53388 - EDUARDO B. BEZERRA
54216 - ALEX DE A. OLIVEIRA

 :: FILIA :: FILIA :: FILIA :: FILIA :: FILIA-----SESESESESE
AO SEUAO SEUAO SEUAO SEUAO SEU

 SINDICA SINDICA SINDICA SINDICA SINDICATTTTTO ::O ::O ::O ::O ::

A Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA) da
CSN faz a sua parte na Usina Presidente Vargas. NÃO
PODEMOS RESPONSABILIZAR os companheiros cipistas
pelos acidentes na empresa. Pelo contrário, eles fazem o
que podem para melhor as condições de trabalho.

QUEM NÃO ESTÁ FAZENDO O SEU TRABALHO É A
GERÊNCIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO (GST):

As perguntas que terão que ser respondidas pela GST

Cadê os técnicos de segurança do trabalho nas
áreas?

Cadê o mapeamento de risco?

Cadê os patrulhamentos de segurança?

Cadê as companhas de prevenção de segurança?


