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Novo golpe contra
os trabalhadores

36103 - LUIZ CARLOS DE JESUS
43677 - MANOEL ALDAIR MOREIRA
44612 - JOSE M. DE SOUZA GONÇALVES
44617 - WILLIAN GOMES EDUARDO
44619 - ALVARO JOAQUIM GOMES
44624 - EDINILSON DE OLIVEIRA
44633 - NEUDES DOS S. RODRIGUES
44643 - FRANCISCO JOSE B. RIBEIRO
44644 - IZAEL SANTOS DE CUNHA
44645 - IZAQUEU DA SILVA SANTOS
44648 - JOSE LUIZ G. CRISARA
44601 - MAURICIO DA SILVA
44922 - SAMUEL DE PAULA JANUÁRIO
44923 - SANDRO F. DE OLIVEIRA
44924 - SERGIO LUIS MOREIRA
44926 - VALTEMIR COELHO RODRIGUES
44928 - VINICIUS JORGE R. BANDEIRA
44930 - WANTUIL CIPRIANO DA S. FILHO
44933 - WESLEY GONÇALVES DA SILVA
44936 - LUCIANO REZENDE P. MATEUS
44937 - EDMAR DE PAULA PIRES
44940 - ANTONIO MARCOS PEREIRA
53228 - LUIS CARLOS C. NASCIMENTO
53230 - LEANDRO SILVA BARRETO
53234 - JULIANO P. R. LEITE DA SILVA
53259 - WILLIAM BARBOZA DE FREITAS
53260 - JUNIOR CESAR CORREA
53231 - JOAO MARCELO DE ABREU

Estão convocados os trabalha-
dores, abaixo relacionados, a
comparecer a sua sede, localizada
na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro -
Volta Redonda, no horário de 8h
às 12h e de 13h30 às 17h,
trazendo original e cópia: RG, CPF,
PIS e Carteira de Trabalho (foto e
verso da foto).

Sindicato convoca
para atualização
de documentos

Por 50 a 26 e uma abstenção, o Senado
aprovou a reforma trabalhista-sindical.
Veja o que muda na Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT):
>Permite que acordos sindicais te-
nham prevalência sobre a legislação.
>Amplia a terceirização, alcançando
a atividade-fim.
>Cria novos tipos de contratos de tra-
balho, entre eles o trabalho inter-
mitente (há sugestão do Senado para
que essa modalidade seja mais bem
regulamentada).
>Amplia a possibilidade de acordos
individuais, entre eles a possibilidade
de jornada de 12 horas por 36 horas
de descanso e redução de intervalo
intra-jornada (sugestões de veto).
>Prevê banco de horas para com-
pensação de horas extras, sem neces-
sidade de acordo coletivo.
>Dificulta e encarece o acesso à
Justiça do Trabalho.

>Acaba com o pagamento das horas
de deslocamento.
>Exclui a obrigatoriedade de homo-
logações de demissões por sindicatos.
>Retira a obrigação de negociar com
sindicatos demissões coletivas.
>Restringe as hipóteses e fixa limites
de valores para indenizações por da-
nos morais proferidas pela Justiça do
Trabalho.
>Autoriza arbitragens trabalhistas
para salários acima de R$ 11,1 mil.
>Acaba com o imposto sindical.
>Autoriza que gestantes e lactantes
trabalhem em área insalubre (reco-
mendação de veto).
>Revoga os 15 minutos de descanso
antes das horas extras para as mu-
lheres (recomendação de veto).
>Cria uma comissão de representantes
de empregados para negociar direta-
mente com a empresa (sugestão de veto).

AÉCIO NEVES (PSDB-MG), AIRTON
SANDOVAL (PMDB-SP), ANA AMÉLIA (PP-
RS), ANTONIO ANASTASIA (PSDB-MG),
ARMANDO MONTEIRO (PTB-PE), ATAÍDES
OLIVEIRA (PSDB-TO), BENEDITO DE LIRA
(PP-AL), CÁSSIO CUNHA LIMA (PSDB-PB),
CIDINHO SANTOS (PR-MT), CIRO
NOGUEIRA (PP-PI), CRISTOVAM BUARQUE
(PPS-DF), DALIRIO BEBER (PSDB-SC),
DÁRIO BERGER (PMDB-SC), DAVI
ALCOLUMBRE (DEM-AP), EDISON LOBÃO
(PMDB-MA), EDUARDO LOPES (PRB-RJ),
ELMANO FÉRRER (PMDB-PI), FERNANDO
BEZERRA COELHO (PSB-PE), FLEXA RIBEIRO
(PSDB-PA), GARIBALDI ALVES (PMDB-RN),
GLADSON CAMELI (PP-AC), IVO CASSOL
(PP-RO), JADER BARBALHO (PMDB-PA),
JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB-MA), JOSÉ

AGRIPINO MAIA (DEM-RN), JOSÉ MARANHÃO
(PMDB-PB), JOSÉ MEDEIROS (PSD-MT),
JOSÉ SERRA (PSDB-SP), LASIER MARTINS
(PSD-RS), MAGNO MALTA (PR-ES), MARTA
SUPLICY (PMDB-SP), OMAR AZIZ (PSD-AM),
PAULO BAUER (PSDB-SC), PEDRO CHAVES
(PSC-MS), RAIMUNDO LIRA (PMDB-PB),
RICARDO FERRAÇO (PSDB-ES), ROBERTO
MUNIZ (PP-BA), ROBERTO ROCHA (PSB-
MA), ROMERO JUCÁ (PMDB-RR), RONALDO
CAIADO (DEM-GO), ROSE DE FREITAS
(PMDB-ES), SÉRGIO PETECÃO (PSD-AC),
SIMONE TEBET (PMDB-MS), TASSO
JEREISSATI (PSDB-CE), VALDIR RAUPP
(PMDB-RO), VICENTINHO ALVES (PR-TO),
WALDEMIR MOKA (PMDB-MS), WELLINGTON
FAGUNDES (PR-MT), WILDER MORAIS (PP-
GO), ZEZE PERRELLA (PMDB-MG).

SENADORES QUE VOTARAM PELA REFORMA E CONTRA OS TRABALHADORES:



A insegurança no trabalho tem
provocado aumento na mobili-
zação do Sindicato dos Metalúr-
gicos na tentativa de criar formas
imediatas na defesa de segurança
maior no trabalho. Só na região
do sul fluminense, na principal
empresa que é a CSN, foram vá-
rios acidentes de janeiro a outubro
do ano passado.

Assim, diante deste quadro, a
direção do sindicato buscou ajuda
em vários segmentos da sociedade,
no sentido de se capacitar para
exigir das empresas políticas que
possam combater essa realidade.
E quem se destacou foi o Conselho
Regional de Engenharia do Rio de
Janeiro, que foi um grande parceiro,
através da assessoria do presidente,
o Engenheiro Reynaldo Barros. Ao
sindicato, foram apresentadas
várias análises que contribuíram
através de sugestões para que fosse
exigida uma nova política de
segurança não só da CSN, como
de outras empresas da base.

A direção do sindicato reconhece
e valoriza a disponibilidade e a polí-
tica de comprometimento com a
saúde e segurança dos metalúr-
gicos que o CREA-RJ teve, em
especial, naquele momento, no sul
fluminense. “Somos e seremos
eternamente gratos, além de nos
sentirmos seguros de saber que
poderemos contar com esse CREA-
RJ. Naquele momento, estávamos

Silvio Campos agradece a contribuição do CREA-RJ com a
formulação de políticas de segurança e saúde do trabalhador

Sindicato: “Seremos sempre
gratos a atual direção do CREA-RJ”

sendo criticados de qualquer jeito.
Estávamos sem o conhecimento
técnico necessário para cobrar da
empresa soluções imediatas e a
disposição do CREA, em poder
ajudar os próprios traba-lhadores,
foi o que mais nos sensi-bilizou.
Isso, nós vamos agradecer sempre.
Saber que temos com quem contar
é muito estimulante”, reafirma o
presidente do sindicato, Silvio
Campos.

Não são somente os
metalúrgicos da CSN
que enfrentam esse
problema, no Brasil,
infelizmente, de acordo
com o Ministério do
Trabalho, foram
350.558 acidentes com
máquinas de 2011 a
2015, com 994 mortes
e 21.271 amputações.
Segundo o presidente do CREA-RJ,
Reynado Barros: “É preciso que as
empresas invistam em prevenir riscos
à saúde e à vida do trabalhador. Por
isso, precisamos criar métodos e
procedimentos para assegurar que os
empregados não corram riscos de
acidentes em sua atividade, tampouco
danos físicos ou psicológicos. Daí a
importância que as empresas
contratem engenheiros de segurança,
que devem cumprir esse papel dentro
da estrutura das empresas”.

Ainda segundo ele: “Também é nosso
papel ajudar a reduzir, ao máximo, as
perdas e danos que podem ocorrer,
como lesões humanas, danos mate-
riais a máquinas, equipamentos,
instalações e ao meio ambiente. É
preciso administrar e fiscalizar a segu-
rança no meio industrial, organizar
programas de prevenção de acidentes,
elabora planos de prevenção de riscos
ambientais, fazer inspeções e emitir
laudos técnicos, bem como orientar a
Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (Cipa) das companhias”.

É preciso que as empresas
invistam em prevenir riscos à

saúde e à vida do
trabalhador. Por isso,

precisamos criar métodos e
procedimentos para
assegurar que os

empregados não corram
riscos de acidentes em sua
atividade, tampouco danos

físicos ou psicológicos”.
Reynado Barros,

presidente do CREA-RJ

“


