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Proposta da CSN é
aprovada por 55,6%

TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO DA CSN

Por maioria, metalúrgicos aceitam a proposta para a
implantação da jornada de 8 horas para o turno de
revezamento, contra 43,9% que votaram contra

Em votação realizada ontem, dia
23/11, 55,6% dos metalúrgicos
do turno de revezamento aprova-
ram a proposta da CSN para a
implantação do turno de reveza-
mento ininterrupto de 8 horas. 

A decisão foi resultado da votação
desta quinta-feira (23), na Praça
Juarez Antunes, a qual 2.202
metalúrgicos votaram SIM e 1.742
dos votos pelo NÃO. Tendo 7 votos
brancos e 20 nulos.

A partir de agora, o turno de oito
horas voltará a fazer parte da rotina
dos trabalhadores da empresa,
após um processo de  negociação
que se arrastou por quase quatro
meses. E que só foi finalizado após
a mediação da gerência regional
do Ministério do Trabalho.

O acordo que será assinado nos
próximos dias garante o pagamento
de abono de R$ 3.500, a ser pago
em duas parcelas. A primeira de R$
2.000, em até cinco dias úteis, e a
última de R$ 1.500, junto com os
vencimentos de maio de 2018.
Além disso, também receberão
crédito extra de R$ 500, no cartão

alimentação, no próximo dia 15.

Segundo a negociação, também
estão previstos: possibilidade de
que os próprios colaboradores do
turno escolham a escala de tra-
balho, conforme as opções que
poderão ser colocadas à dispo-
sição, inclusive com a opção de
escala 4×1/ 4×1/ 4×2 com folga
de 80 horas; a escolha  dos horários
ficará por conta dos trabalhadores;
intervalo de uma hora para refeição;
compromisso de que, após um ano
da implantação do turno de 8h,

haverá reavaliação da escala e horário
escolhidos; e, por fim, ficaram ga-
rantidos os postos de trabalho na
empresa, que estavam em risco,
caso fosse efetivada a implantação
do turno fixo.

O sindicato agradece a confiança,
mais uma vez, depositada nesta dire-
toria e informa que, após implantada
a nova jornada de trabalho, qualquer
irregularidade ou descumprimento
do acordo, entre em contato com
um dos representantes do sindicato
para denunciar.



Eleitos novos cipistas da CSN

Na última sexta-feira, dia 24/
11, foram apurados os votos
para eleger os cipistas da
CSN.

Foram eleitos vinte e três
membros, sendo quinze
cipistas e oito suplentes para
a próxima gestão.

Os cipistas eleitos são:
Daniella Alves de Carvalho,
Edimar Miguel Pereira Leite,
Elzira Ferreira de Mattos Silva,
Rayra Ramos Nagib, Fábio
Henrique de Amorim Braga,
Carlos Alberto Muniz de
Souza, Carlos Davi Garcia
Malta, Aline Aparecida
Barbosa, Mario Lucio
Machado, Jorge Vinicius

SINDICATO PARABENIZA OS CIPISTAS RECÉM-
ELEITOS PARA A COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE
ACIDENTES (CIPA) E SE COLOCA À DISPOSIÇÃO

PARA AJUDA NECESSÁRIA
Ferreira Oliveira, Leonardo
Torres do Vale, Edson Alves
Torres, Hedervan Neville
Costa.

E os suplentes eleitos foram:
Eliezer Vieira da Silva Junior,
Lucas Toledo Silvério, Paulo
Sergio Beijo, Celio José
Pereira, Gleidson Carlos Rosa
Vinote, Anderson Marcio de
Souza, Hamilton José Pereira,
Tiago do Carmo de Oliveira,
Carlos Alberto Martins e
Anderson Fonseca Coelho.

Nunca foi tão relevante como
na atualidade o foco na
segurança no ambiente de
trabalho. E, levando em
consideração que a vida não

tem preço, o cipista precisa
ter iniciativa, ser proativo e
buscar apoio na solução dos
riscos. E deverá participar das
reuniões com frequência,
promover ações de prevenção
dos acidentes na área que é
responsável e ter espírito de
equipe, interagindo em
conjunto com os colegas,
visando às melhorias e
medidas necessárias para
preservar a saúde e a
segurança dos trabalhadores.

O sindicato se coloca à
disposição para esclarecer
dúvidas e orientar ações
necessárias para o bom
desempenho dos cipistas.


