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Volta Redonda, 9/8/2016 - Boletim 1360.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense
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Agora, chega de
lengalenga!

Após três meses de espera, o
sindicato, ao lado dos metalúrgicos,
cansou de esperar o merecido
respeito à campanha salarial. A
proposta é dar um BASTA a essa
política de enrolação e de corte de
direitos, parando a empresa. O
sindicato decidiu por novas parali-
sações e chama a categoria a se
mobilizar.
A empresa assumiu o compro-
misso com a direção do sindicato

de apresentar, em curto prazo, após
resultado da votação que esmagou
a prepotência da empresa de
propor um percentual de aumento
que não repõe nem o índice da
inflação acumulada do período
(9,83%). Além disso, a ousadia
dela de ainda propor a retirada de
direitos.
Não dá mais para aceitar a posição
da CSN de não atender a pauta
de reivindicação dos metalúrgicos

“Esgotou a paciência. Vamos parar a CSN!”
com a desculpa da crise. E a crise
que está pesando no bolso do
trabalhador?
O sindicato pede que os trabalha-
dores fiquem atentos aos próximos
passos. É preciso contar com a força
da união dos trabalhadores em
torno de um único propósito, um
acordo coletivo vitorioso, que faça,
pelo menos, justiça a tanto tempo
de espera por reajuste nos seus
vencimentos.

Pressão garante mudança na
política de segurança da CSN

A CSN acabou de contratar um novo
gerente de Segurança do Trabalho e,
a partir de agora, a empresa terá uma
diretoria especifica para tratar assun-
tos de segurança. E isso graças às
cobranças que o sindicato vem
fazendo, após as denúncias sobre os
inúmeros acidentes ocorridos do ano
passado para cá.
O sindicato já vem há tempos  alertando
sobre a necessidade de melhorias na
segurança dentro da empresa. O quadro
de técnicos de segurança do trabalho
foi reduzido e os especialistas sumiram
das áreas, com isso, subiram os números
de acidentes.
A empresa corta empregos e quem

paga a conta é o próprio trabalhador,
que  tem que conviver com riscos
diários pela falta de políticas de
prevenção de acidentes.
O sindicato espera que essas
mudanças aconteçam para melhorar
as condições de trabalho. E se daqui
a alguns dias nada mudar, o sindicato
avisa “a cobra vai fumar!”. Não
há como justificar tantas demissões
do setor, expondo os trabalhadores
aos riscos de morte.
“È preciso que tenham mais técnicos
e engenheiros de segurança atuando
nas áreas, 100% do tempo ligados
na segurança do trabalhador.
Acidentes nunca mais!” reforça o

presidente Silvio Campos.
O sindicato foi chamado a participar
da primeira reunião com  o novo
gerente de segurança do trabalho da
CSN, Eng. Paulo Milleu. Diferente-
mente do anterior, que corria do sin-
dicato. Durante a reunião, a gerência
recebeu as queixas sobre a falta de
segurança na Usina, sobre a neces-
sidade de reposição de novas
máquinas e sobre a falta de manu-
tenção. O sindicato fez questão de
dar boas vindas ao novo profissional e
desejar sucesso em suas ações para
prevenir e proporcionar mais segurança
aos trabalhadores. Mas, assegurou:
“Estamos de Olho”!
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O Sindicato dos Metalúrgicos é con-
tra a tentativa do atual governo fede-
ral de realizar o desmonte na previ-
dência dos trabalhadores.

As mudanças do governo em relação  a
integração da Previdência com o
Ministério do Trabalho deixou de garantir
os benefícios, quando necessários, e
deixa de assegurar as fiscalizações sobre
as condições de trabalho.

Previdência social
corre o sério

risco de acabar
Aumenta a pressão dos patrões pela
suspensão da Norma Regulamen-
tadora nº 12. E o sindicato reafirma
sua posição de combate a  esse
vergonhoso atentado contra a
segurança dos trabalhadores. A
NR12 é o que obriga que máquinas
e equipamentos funcionem com
proteção, sobretudo prensas, respon-
sáveis pelo maior número de ampu-
tações de mãos, braços e pés dos
trabalhadores.

Para ter uma ideia, apenas no
período entre os anos de 2011 e
2013, foram registrados 220 mil
acidentes com máquinas. O número
representa 17% do total de acidentes
típicos ocorridos no período. E isso,
sem contar os casos omissos.

O argumento que vem sendo usado
pelos patrões é que essa norma
encarece a produção. Isso evidencia
ainda mais a falta de compromisso
com milhares de mortes e mutilações
ocorridas a cada ano por falta de
condições adequadas de trabalho e
fiscalização. “É um absurdo, isso é
um golpe fatal na segurança do
trabalhador. A gente vem brigando
há tantos anos em defesa da criação
de normas que regulamentem
políticas de proteção a acidentes,
elaboradas por profissionais compe-
tentes do Ministério do Trabalho,
baseado em fiscalizações. Além
disso, ainda nem conseguimos
garantir condições totalmente
seguras de trabalho, imagina se isso
é aprovado? Não vamos permitir,
vamos brigar até o fim”, reafirma o
presidente Silvio Campos.
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Na opinião de Silvio Campos: “São
projetos políticos opostos. Significa
um grave desprezo pelo Seguro Social
construído em um século. Além
disso,  “manter a arrecadação no
Ministério da Fazenda é garantir ao
governo o direito de utilizar a receita
para outros fins que não sejam os de
garantir os benefícios para o
trabalhador”, concluiu.


