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Metalúrgicos dizem
NÃO à proposta para

o ACT 2018/2019
Por 94,12%, trabalhadores rejeitam à
proposta da CSN e sindicato aguarda o
chamado para retormar as negociações

Quase 100% dos metalúrgicos
rejeitaram a proposta apresentada
pela CSN para a renovação do
Acordo Coletivo de Trabalho 2018/
2019, em votação realizada
ontem (25/7), durante o dia todo,
na Praça Juarea Antunes.

Participaram do pleito 4.242
trabalhadores da empresa,
sendo que 4.040 disseram NÃO
à proposta, enquanto 192 votos
foram favoráveis. E mais 10
votos entre brancos/nulos.

A empresa ofereceu um reajuste
de1,69% tanto nos salários como

CSN despeja
pó de escoria
sobre Volta
Redonda

Só aumenta o grau de insa-
tisfação da população de Volta
Redonda com o pó de escória
gerado pela CSN.

Em função de seu descaso, a
empresa pode ser multada em
até R$ 300 mil por materiais
poluentes na atmosfera da
cidade, conforme a própria
empresa admitiu.

O Inea afirmou ter destacado
um auto de constatação, que
pode gerar a infração, depois
de ter enviado técnicos à Usina
Presidente Vargas, em
decorrência das emissões e de
várias denúncias. O órgão
também adiantou que um novo
Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) está sendo
elaborado, obrigando a CSN
a investir cerca de R$ 400
milhões na modernização dos
equipamentos de controle de
emissões de substâncias
poluentes no ar.

Não é de hoje que os traba-
lhadores denunciam a falta de
manutenção dos equipa-
mentos da Usina, que tem
colocado em risco a saúde e a
qualidade de vida das famílias
de Volta Redonda, em especial,
as crianças e os idosos, que
sofrem em decorrência de
doenças pulmonares e  insufi-
ciência respiratória.

no cartão alimentação e no valor
do auxílio creche. Os valores
seriam pagos retroativo a pri-
meiro de maio, data base dos
metalúrgicos.

A direção do sindicato já aguar-
dava esse resultado, afinal não
dá para aprovar uma proposta que
não contem aumento real, au-
mento real no cartão alimentação,
carga extra no cartão e tantos outros.

A empresa já está ciente do
resultado e o sindicato vai aguar-
dar a próxima reunião com os
representantes da empresa.



O Sindicato dos Metalúrgicos
convoca os nomes abaixo a
comparecer em sua sede (R.
Gustavo Lira, 9, Centro, VR),
de 8h às 12h e das 13h às
17h, com cópias do RG, CPF,
PIS e Carteira de Trabalho
(páginas da foto e verso).

Nova relação
para atualizar
documentos

43928 - VICENTE DE PAULA ARAUJO
43931 - RONALDO KONDAC MONTEIRO
43932 - ROBSON FERREIRA ALVES
43934 - ROBERTO CARLOS SANTANA
43938 - PAULO CESAR DA CRUZ VIEIRA

Sindicato dos Metalúrgicos convoca os trabalhadores abaixo
relacionados para comparecer à sede do sindicato para receber
seus alvarás do “meia hora de refeição”. A entrega será na 2ª
feira, dia 30/7, às 10h, na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

Sindicato convoca
metalúrgicos para entrega de

alvarás sobre o processo da
“meia hora de refeição”

43940 - JOSÉ MAURO NOGUEIRA
43944 - GLAUBER MARCIO FRANCISCO
43947 - LUIZ CLAUDIO B. PRAZERES
43948 - CLAUDIO DE PAULA  SILVA
43951 - JOSÉ TACÍLIO DO NACIMENTO

1. Preste atenção ao seu entorno
Quinas, fendas, grades, fios, etc.

Tudo pode ser foco de acidentes se
o profissional não estiver atento.
Antes de iniciar um trabalho, esteja
atento a potencias fontes de aci-
dentes no entorno de seu ambiente
de trabalho.
2. Fique atento à postura corporal
Ao utilizar o maquinário, siga as

normas de ergonomia recomendadas.
Realize o trabalho com o corpo posi-
cionado de forma confortável para
evitar problemas crônicos

  DICAS DE
SEGURANÇA

52735 - ALEX PEREIRA VARGAS
33698 - JOEL SILVA
33725 - ADEMIR RAIMUNDO DA S. REIS
46993 - EDNALDO FRANCISCO FARIA
46995 - ANDERSON DE MELLO JASMIM
46997 - FABIO DA SILVA RITA
52628 - HELDER BELLEI MARTUSCELO
52630 - FLAVIA PEREIRA FRANCISCO
52633 - JOAO BATISTA VALERIO
52673 - CAROLINE QUEIROZ DA SILVA
52735 - ALEX PEREIRA VARGAS


