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Assembleia é hoje ,
18 horas, na passagem

superior da CSN

TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO

Hoje, às 9h, a direção do sindicato
estará reunida com representantes
da empresa, para discutir uma
nova proposta para o acordo
sobre a jornada do turno de
revezamento.

As reuniões anteriores, o sindicato
tem encontrado forte resistência
por parte da empresa, no que diz
respeito da garantia dos empregos
e a compensação financeira. Até
então, a empresa só concordou
com a definição da tabela pelos
trabalhadores e o intervalo de
uma hora de refeição.

O sindicato tem recusado em
mesa as propostas porque enten-
de que esses pontos são funda-
mentais para avançar a negociação.

O sindicato tem a expectativa que
a empresa avance nesses pontos
para que possa apresentar aos
trabalhadores, na assembleia de
hoje, às 18h, na passagem superior.

“Iniciamos as negociações antes
da famigerada reforma trabalhista
entrasse em vigor. Essa é a pri-
meira negociação  com a nova

legislação trabalhista, em vigor
desde o dia 11. Acreditamos que
o bom senso prevaleça entre as
partes, para que possamos
encerrar as negociações com um
saldo positivo para os
trabalhadores. Nós da direção, ao
longo desses anos, enfrentamos
uma crise que parece não ter fim,
em um país que está  enterrado
na corrupção, a nossa cidade,

Negociação será pela manhã, com a CSN

mais uma vez, entra nesse cenário
triste. Temos nos esforçado pela
manutenção dos empregos e pela
garantia dos direitos conquistados.
E, mesmo enfrentando todas essas
diversidades, que dificultam a
mobilização dos trabalhadores,
acreditamos que, mesmo diante
desse cenário caótico, conse-
guiremos acumular forças e que
dias melhores virão”.

COMO NOS VELHOS E BONS TEMPOS...



Eleições serão nos dias
22 e 23 de novembro

ELEIÇÕES DA CIPA DA CSN

Conheçam quais as atribuições do
cipista:

– Ajudar nas investigações de
acidentes de trabalho e trajeto.

– Sugerir ações para neutralizar
possíveis fontes geradoras de riscos.

– Ajudar a empresa na divulgação
e cumprimento das normas de
Segurança do Trabalho.

– Estimular o interesse dos
funcionários pela prevenção de
acidentes e doenças ocupacionais.

– Realizar inspeções de segurança
na empresa. Encontrar soluções para
os problemas encontrados juntamente
com os setores responsáveis.

– Promover anualmente em
conjunto com o SESMT (onde houver)
a SIPAT (Semana Interna de
Prevenção de Acidentes).

– Promove em conjunto com a

empresa ações de prevenção e
conscientização contra AID’s.

– Participar das reuniões mensais,
mais conhecidas como reuniões
ordinárias. E quando houver risco
iminente (de morte) solicitar a
realização imediata de reunião
extraordinária.

– Documentar as reuniões em livro
próprio (ata) todas as reuniões que
forem realizadas.

– Analisar todas as CAT’s que forem
emitidas. Para mapear os locais de
acidentes frequentes e providenciar
junto aos setores responsáveis às
medidas corretivas.

– Sempre que necessário solicitar
junto ao empregador a paralização de
máquinas e equipamentos que gerem
riscos de morte aos funcionários.

– Participar da elaboração dos

programas de prevenção da empresa.
Tais como PPRA, PCMSO, PCMAT,
PGR, etc.

SINDICATO: por uma CIPA participativa e atuante

“A CIPA é um dos
braços mais

importantes da
Segurança do

Trabalho. Quem tem
uma CIPA atuante já
tem meio caminho
andado rumo ao

objetivo de ter um
ambiente de trabalho

mais seguro”,
Sindicato dos
Metalúrgicos.


