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Agora, a decisão é
dos metalúrgicos

TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO

Nessa quinta-feira (23), os metalúrgicos, que fazem regime
de turno de revezamento na CSN, estarão decidindo em
votação por escrutínio secreto, na Praça Juarez Antunes,
das 6h às 18h30, sobre a negociação do acordo de turno,
com validade de 2 anos.

“Reafirmamos o nosso compromisso com
a verdade e a transparência, sempre pela

manutenção do turno de 6 horas por
questões históricas deste sindicato,

presentes nas lutas em defesa dos direitos
dos trabalhadores”.

O QUE SERÁ VOTADO?

O sindicato foi autorizado, após
votação por escrutínio secreto, por
70% dos votos, realizada no dia
11/10, a ouvir a proposta da CSN
como alternativa a implantação

quanto houvesse negociação.

Iniciada as negociações, no dia 19/
10, ocorreram quatro reuniões em
que o sindicato não teve outra
alternativa a não ser recusar as
propostas apresentadas em mesa
já que não abordavam todos os
pontos que o sindicato entende
como fundamentais e favoráveis
aos trabalhadores.

DECISÃO DOS TRABALHADORES
do turno fixo de oito horas, rejei-
tado pelos metalúrgicos.
Imediatamente, a empresa acei-
tou o pedido de suspensão da
implantação do turno fixo, en-

> ABONO: R$ 3.500, a ser pago em duas parcelas. A primeira
parcela, de R$ 2.000, em até cinco dias após aprovação da
proposta; e a segunda de R$ 1.500, em maio/2018;
> Crédito extra de R$ 500, a ser depositado no cartão alimentação
no dia 15/12;
> Possibilidade de escolha da escala, inclusive, com as opções:
4x1, 4x1, 4x2 com folga de 80 horas;
> Escolha dos horários do turno;
> Após 1 ano da implantação, haverá uma reavaliação da escala
e horários;
> Intervalo de 1 hora de refeição;
> Manutenção dos postos de trabalho.

MESA REDONDA
Mesmo diante de um exaustivo
debate, sem chegar a um consen-
so, a CSN decidiu procurar o
Ministério do Trabalho para
intermediar e solucionar o conflito,
apresentando a sua proposta.

Ponderando desde o início da
reunião, o sindicato afirmou que
só concordaria em levar à vota-
ção a proposta se a empresa le-
vasse em consideração os pontos
já apresentados. E a empresa
concordou e formulou uma pro-
posta com as reivindicações dos
trabalhadores.

Nesta quinta-feira (23), os tra-
balhadores vão decidir se acei-
tam a proposta da empresa ou
se o melhor caminho é preparar
uma greve para barrar o turno
fixo e defender a manutenção do
turno de 6 horas.



Eleições da CIPA iniciaram hoje,
em clima de disputa política

Os trabalhadores estão po-
dendo assistir nas portarias de
entrada da fábrica, pessoas que
nunca, se quer, entraram na
empresa, que dirá conhecer os
riscos à saúde do trabalhador,
que nela existem.

Aparecem somente para fazer
campanhas de seus candidatos,
demonstrando claramente, que
o interesse deles é, meramente,
político. Já que seus candidatos

já estão falando das eleições
do sindicato, que ainda nem
foram marcadas, e que devem
ocorrer só no ano que vem.

E isso sem falar nas pessoas
que estão envolvidas em casos
de pedofilia, com discurso de
“salvador da pátria”, também
fazendo campanha de seu
candidato.

E o agiota, “o eterno candi-

dato”, prometendo, aliviar os
juros do mês, em troca do voto.

Enquanto isso, os trabalha-
dores continuam refém dessa
forma de fazer política que não
tem o principal compromisso
que é a saúde e a segurança
dos trabalhadores em seus
ambientes de trabalho.

Pensem bem antes de votar:
CIPA é coisa séria!


