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Quinta-feira (16):
reunião pela manhã,
assembleia à tarde

TURNO ININTERRUPTO
DE REVEZAMENTO

Nessa última segunda-feira
(13), representantes da CSN
adiaram a reunião de reto-
mada das negociações do
acordo do turno.
Segundo a rádio pião, a em-
presa ainda não teria uma
proposta para apresentar aos
metalúrgicos.
Ainda na segunda-feira, o
sindicato recebeu comunicado
da empresa, marcando reu-
nião para esta próxima quinta-
feira (16).
A expectativa da direção do
sindicato é que a CSN apre-
sente uma proposta que esteja
em condições a ser apresen-
tada, nesta mesma quinta-
feira, aos trabalhadores, às
18h, na passagem superior.
O sindicato lembra que, os
pontos que devem constar na
proposta são: manutenção dos
empregos, além de uma hora
de intervalo nas refeições, ta-

Direção do sindicato levará à
assembleia o resultado da reunião

BOCA
MALDITA

Nesta segunda-feira (13), diretores
do sindicato participaram de ins-
peção da Aços Longos, juntamente
com o gerente geral, diretor da
empresa, gerente do RH e o cipista
Molequinho, após receberem várias
denuncias sobre o despoeiramento
da Aciaria, que parou de funcionar,
e que estava causando uma espécie
de névoa de partículas de ferro na
área, prejudicando a qualidade do
ar e a visibilidade na área, já que
vinha provocando a emissão de
fumaça para todo lado.
Os responsáveis já tomaram algumas
providências como: troca de tubos
refrigerados do FEA e câmara de
combustão, troca de 5.040 mangas,
enclausuramento do air cooler,
implantada rotina de limpeza dos
dutos, recuperação lateral do
DogHouse, instalação de medição
do diferencial de pressão por casa
de filtro e instalação de medição do
diferencial de pressão no air coller.
Faltando ainda a melhoria na
câmara de combustão (novo
projeto 2018), substituição do air
cooler (Reparo geral jan./fev.
2018), substituição do eixo do
rotor (melhorar rotação do
exaustor) e um novo teto de
DogHouse (Reparo geral jan. fev.
2018). O sindicato vai continuar
acompanhando e qualquer anor-
malidade, avisar ao sindicato pelo
tel.: 2102.2833.

NEVANDO NA
AÇOS LONGOS

bela de horário definida pelos
trabalhadores, uma hora de
intervalo de refeição e uma
compensação financeira justa,
a ser deliberada pelos tra-
balhadores.
Enquanto a direção do sindi-
cato se esforça para buscar o
melhor acordo, evitando de-
missões, garantir uma com-
pensação financeira e trazer
tranquilidade para os traba-
lhadores do turno, com a ga-
rantia dos postos de trabalho,
ocorre um ataque por parte das
ervas daninhas do movimento
sindical, caluniadores, menti-
rosos e fofoqueiros de plantão,
que nunca fizeram turno,
outros que nem sabe onde fica
a CSN. Como já dizia o
saudoso companheiro Juarez
Antunes: “eles vão tão pra
esquerda que acabam à
direita”. Isso só enfraquece o
sindicato, já que é justamente
o jogo dos patrões!



‘9 DE NOVEMBRO’
Senador Lindbergh

Farias visita sindicato
no dia ‘9 de novembro’

Na última quinta-feira, dia 9, o sin-
dicato recebeu a visita do senador
Lindbergh Farias,  que fez reverência
à memória dos três trabalhadores -
Willian, Valmir e Barroso, que per-
deram suas vidas na luta por uma
jornada de trabalho mais justa, na
greve de 1988.

Na ocasião, Lindbergh ressaltou a luta

Presidente Silvio Campos,
ao lado do verador Carlinho
Santana, o vice preseidente
Renato Soares, agradece a
visita do senador Lindbergh

Farias, na  data que o
sindicato relembra os 29

anos da greve de 1988

Trabalhadores e diretores assistem atentos o discurso
do senador Lindbergh Farias sobre a importância da
mobilização na luta contra as reformas

do povo brasileiro contra a reforma
trabalhista e as medidas tomadas
pelo governo Temer, que trazem
muitos prejuízos e retrocessos nos
avanços que o país já havia con-
quistado, ao longo de sua história. E
ressaltou também sobre a impor-
tância da mobilização dos traba-
lhadores contra essas mudanças.

No 1º dia da reforma trabalhista,
juiz na Bahia condena funcionário
a pagar R$ 8,5 mil por suposta
conduta de má-fé.

A condenação foi de um empregado,
do ramo agropecuário, em Ilhéus, na
Bahia com base na nova legislação,
que começou a valer no sábado (11).
No exato dia em que as novas
determinações entraram em vigên-
cia, um funcionário foi condenado a
pagar à empresa que trabalhava o
valor de R$ 8, 5 mil para custear a
ação. O juiz responsável pela decisão
considerou que houve conduta de
má-fé por parte do empregado.

O funcionário teria afirmado que foi
assaltado a mão armada pouco
antes de sair para a empresa e que,
por isso, buscava uma indenização
por danos morais. Além disso, o
mesmo funcionário teria reclamado
do não cumprimento por parte da
empresa da intrajornada.

Sem entrar no mérito da questão,
com a mudança das regras da
intrajornada, o sindicato se preo-
cupa que decisões como essas
possam intimidar trabalhadores a
reclamar seus direitos na Justiça,
opina a direção do sindicato.

REFORMA
TRABALHISTA


