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CSN - AÇOS LONGOS

Poeira terá prazo
para acabar

Mais uma vez, o sindicato cobrou da
CSN medidas concretas para solu-
cionar o problema de despoeira-
mento da Aciaria da Aços Longos. E,
mais uma vez, a empresa se com-
prometeu em resolver a questão a
curto prazo.

A nova gerência, que assumiu há dois
meses, e o diretor da CSN, apresen-
taram um plano de ação que, segun-
do eles, envolve a compra de uma
peça rara, que já foi encomendada
a outra empresa que não cumpriu
a entrega, mas que, desta vez, será
entregue. E a outra medida que vai
amenizar a situação de risco dos

Rescisão de contrato de trabalho sem
a presença do sindicato e do
Ministério do Trabalho é tema cen-
tral depois da Reforma Trabalhista.
Segundo o sindicato: “Essa medida
como as outras da reforma trabalhista
criaram uma série de instrumentos
para retirada de direitos. Elas deixam
os profissionais desprotegidos e nas
mãos dos patrões, já que a partici-
pação dos sindicatos e do Ministério
do Trabalho garantia o pagamento
correto dos valores rescisórios”.
Veja algumas armadilhas da nova
legislação e a opinião do sindicato:
Demissão Desmotivada: está criada
a possibilidade de funcionário e patrão
negociarem uma demissão de comum
acordo. O trabalhador que optar por
essa nova forma de demissão perde
o direito ao seguro-desemprego e
ganha somente a metade do valor
do aviso prévio e da multa do FGTS.
“A dispensa imotivada é hoje um
poder que o empregador tem sobre
o empregado, algo que já não é
permitido em vários países”.
Contratos precários: outra armadilha
é a regulamentação de contratos de
trabalho como intermitente e tempo-
rário. “Esses contratos precários en-
fraquecem os sindicatos e diminuem
o poder de negociação dos traba-
lhadores e o respeito aos seus direitos”.
“Isso significa a desprofissionalização
dos trabalhadores e um processo de
desindicalização que atinge a iden-
tidade coletiva dos trabalhadores. O
metalúrgico ou a cozinheira passa a ser
pessoa jurídica e o trabalhador autô-
nomo vira intermitente”, alerta.

Rescisão de
contrato sem
sindicato
fragiliza
empregadotrabalhadores, é a limpeza da escó-

ria, através de empresa contratada
para o serviço. Os serviços de lim-
peza não serão mais executados
durante o processo de produção.
O despoeiramento da Aciaria pre-
judica a qualidade do ar e a visibi-
lidade na área, provocando a emis-
são de particulados para todo lado
e colocando em risco a vida de
vários companheiros, principal-
mente os da ponte rolante.
O representante do sindicato man-
terá vigilância, com presença cons-
tante na área para acompanhar a
solução do problema.

PRIMETALS

Dúvidas sobre a
primarização

Os trabalhadores estão reclamando
que até agora não ficou claro o
processo de primarização do pessoal
da Oficina 1. Existem muitas dúvidas
que estão causando instabilidade e

insegurança no chão da fábrica.
O sindicato vai fazer um levanta-
mento sobre essas dúvidas e se
compromete a cobrar da empresa
uma posição.

No final do mês passado, o sindicato
se reuniu com a CSN e GR, empresa
responsável pela alimentação, para
encaminhar as reclamações dos
trabalhadores. O sindicato questionou
a falta de continuidade da qualidade
de alguns serviços.
A empresa ficou de resolver os pro-

REFEITÓRIO DA CSN

blemas o mais breve possível para
garantir aos trabalhadores uma boa
alimentação, sempre por melhores
condições de trabalho. Assim, o sin-
dicato pede para que os trabalhadores
continuem a encaminhar as recla-
mações para que tenha condições
de exigir melhores serviços.

Luta por melhorias



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIAS

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas, de Material Elétrico, de Material Eletrônico e de Informática de
Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Pinheiral,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, C O N V O C A todos os
empregados das Empresas Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico,
de Material Eletrônico e de Informática, na base territorial de Barra Mansa,
Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Pinheiral, para
comparecerem nas ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS que se
realizarão nos seguintes dias, horas e locais: 1.  Para os empregados nas
empresas de BARRA MANSA E QUATIS, inclusive VOTORANTIM e
SAINT GOBAIN – DIA 03 DE ABRIL DE 2018, na sub sede do Sindicato
em Barra Mansa, na Rua Ary Fontenelle, 362, Estamparia, Barra Mansa, as
18:00 horas em primeira convocação, e as 18:30horas em segunda e última
convocação, com a presença de qualquer número de presentes 2. Para os
empregados nas empresas de VOLTA REDONDA E PINHEIRAL - inclusive
para os EMPREGADOS DA COMPANHIA SIDERUGICA NACIONAL –
CSN,  BEM COMO  DAS  EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS
NA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN e que pertencem a
categoria metalúrgica, no DIA 03 DE ABRIL DE 2018,  na sub sede do
sindicato em Volta Redonda, na Av. Antônio de Almeida, nº 603, Retiro, as
18:00 horas em primeira convocação e as 18:30 horas em segunda e última
convocação, com a presença de qualquer número de presentes, representados
por este Sindicato profissional, excluídos os trabalhadores de categorias
diferenciadas e representados por seus respectivos sindicatos; 3. Para os
empregados nas empresas de RESENDE, ITATIAIA, E PORTO REAL, -
DIA 03 DE ABRIL DE 2018, inclusive para os empregados das empresas
VOTORANTIM, MAN LATIN AMÉRICA, bem como suas prestadoras de
serviço que integrem a categoria metalúrgica, PEUGEOT - PSA, bem como
suas prestadoras de serviço que integrem a categoria metalúrgica, NISSAN
DO BRASIL, bem como suas prestadoras de serviço; HYUNDAI BRASIL;
JAGUAR LAND ROVER e SEB DO BRASIL, na Sub Sede do Sindicato na
Rua Dr. Tavares, nº 80, Centro, Resende, as 18:00horas em primeira
convocação, e as 18:30horas em segunda e última convocação,  excluídos
os trabalhadores de categorias diferenciadas e representados por seus
respectivos sindicatos,  para DISCUTIREM E DELIBERAREM SOBRE A
SEGUINTE ORDEM DO DIA:  1 - PAUTAS DE REIVINDICAÇÕES com
vistas à Revisão Salarial Normativa de 2018 a saber: a) dos Acordos
Coletivos de Trabalho e seus respectivos aditivos se os houver, com as
Empresas; b)  da Convenção Coletiva de Trabalho,  todos com data
base em 1o de maio. 2 - Desconto assistencial a ser aplicado a todos
os empregados das empresas constantes deste edital,  não
sindicalizados, assegurado a oposição prevista em lei;  3 - Outorga de poderes
à Diretoria do Sindicato para celebrar Acordo Coletivo de Trabalho, em
separado com as empresas e Convenção Coletiva de Trabalho  com o Sindicato
da Categoria Econômica ou instaurar Dissídio Coletivo dos Integrantes da
categoria Profissional perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região.

Volta Redonda, 27 de março de 2018.
SILVIO JOSÉ CAMPOS - PRESIDENTE
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Trabalhador não aguenta mais comer
frango todo dia. Quando quer variar,
a segunda opção é salsichão. Segundo
o desabafo de um trabalhador:
“Estamos quase colocando ovo”.

“Frango nosso de cada dia”

UPV em estado de abandono
A ciclovia da Beira Rio está abando-
nada. Não se enxerga nem a pista e
quando chove fica pior. Além de prejudicar
os trabalhadores em seus horários, ainda
estão correndo o risco de acidente.

Desvio da SCC está literalmente no
escuro. A área se encontra totalmente
sem iluminação, colocando a vida dos
trabalhadores em risco.

Falta de iluminação


