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Você, trabalhador da CSN e das contratadas, está convidado a participar
da plenária! Será na quarta-feira, dia 23 de fevereiro, às 18h, na subsede
do Sindicato, que fica na Avenida Antônio de Almeida, 603, bairro Retiro.

Venha colocar suas propostas para o acordo coletivo que se aproxima.
Na ocasião, nós decidiremos os rumos de nossa campanha e os itens de
nossa pauta de reivindicações.

Não fique na arquibancada! Participe da luta por aumento real e
melhores condições de trabalho.

Campanha Salarial 2011

No dia 29 de dezembro, o
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
sancionou a Lei 12.353/10, que
trata da participação de
empreados nos Conselhos de
Administração das Empresas
Públicas e Sociedades de Eco-
nomia Mista, suas subsidiárias e
controladas e demais empresas em
que a União, direta ou indi-
retamente, detenha a maioria do
capital social com direito a voto.

O artigo 2º da Lei 12.353 prevê
que “os estatutos das empresas (...)
deverão prever a participação nos
seus conselhos de administração de
representante dos trabalhadores,

Trabalhadores terão voz no
Conselho Administrativo das

Empresas Públicas
assegurado o direito da União de
eleger a maioria dos seus
membros”.

E o parágrafo primeiro, do artigo
2º, determina que “o representante
dos trabalhadores será escolhido
dentre os emprgados ativos da
empresa pública ou sociedade de
economia mista, pelo voto direto
de seus pares, em eleição organi-
zada pela empresa em conjunto
com as entidades sindicais que os
representem”.

Se isso tivesse sido feito quando
a empresa foi privatizada, os
trabalhadores teriam um represen-
tante do Conselho Administrativo
da CSN. Hoje, o representante é
um preposto da empresa.

ESSA LUTA
É NOSSA!

O que estabelece a Lei

Acidente
na GMC

O sindicato não cansa de
avisar, mas as condutas
inseguras na CSN continuam e,
com isso, mais um trabalhador
sofreu um acidente. No sábado
(dia 19), o metalúrgico
Jedielson Luiz Silva de Carvalho,
de 19 anos, eletricista, caiu de
uma altura de 11 metros na
GMC. O metalúrgico sofreu
fissuras e cortes nos braços, mas
já teve alta do hospital e está
em casa se recuperando.

Até quando a CSN vai
permitir que as condições de
trabalho nas áreas sejam
favoráveis aos acidentes de
trabalho?

Estamos acompanhando a
recuperação do trabalhador e
iremos denunciar o caso na
GRTE e no  Ministério Público
do Trabalho para que sejam
apuradas as causas do acidente.



A ArcelorMittal vai aumentar em
40% a produção de aços longos
na unidade Cariacica, no Espírito
Santo. O investimento, que deve
ser anunciado este ano, resolverá
um dos gargalos da divisão. A
unidade capixaba é a que hoje tem
a menor capacidade de produção
e opera a plena carga, fabricando
600 mil toneladas por ano.

A produção em Cariacica é
voltada para vergalhões, destina-
dos à construção civil. A
ArcelorMittal optou por expandir-
se no Espírito Santo e não em
Piracicaba (SP), que produz 1 mi-
lhão de toneladas anuais, porque
não há mais espaço para amplia-
ção na unidade. O maior investi-
mento da divisão, de US$ 2,2
bilhões, está sendo feito em João
Monlevade (MG), para duplicar a
capacidade de produção para 2,4
milhões de toneladas, tornando-a
a maior fábrica de aços longos do
grupo no continente.

Radiação ionizante na CSN

ArcelorMittal
amplia usina do
Espírito Santo

Conforme combinado em reu-
nião realizada no Sindicato, com os
trabalhadores que ficaram expostos
à radiação ionizante, o SindMetalSF
enviou ofício à empresa solicitando

um acordo. A decisão foi tomada
por unanimidade pelos trabalhado-
res presentes, em votação. Agora,
estamos aguardando a posição da
empresa sobre o assunto.

VAGAS GRATUITAS NO SESI/SENAI VOLTA REDONDA

AULAS NO TURNO
DA MANHÃ

Informações e matrículas: Senai/Barreira Cravo
Rua Nicanor Teixeira de Carvalho, 01, Barreira Cravo
Telefone: (24) 3336-4282 / 3337-4554

PROGRAMA SESI/SENAI EDUCA MAIS
EDIÇÃO 2011

PROGRAMA SESI/SENAI EDUCA MAIS
EDIÇÃO 2011

8   série + Curso de Qualificação em Eletricista de Manutenção Industrial
Idade mínima: 15 anos completos

a

o1   ano Ensino Médio + Curso Técnico em Automação Industrial
Idade mínima: 18 anos completos

Assessoria para
quem vai se
aposentar

Se você é trabalhador de
empresa ligada ao Sindicato dos
Metalúrgicos e está próximo de se
aposentar, fique atento.

Caso encontre algum item com
o qual você não concorda, como,
por exemplo, problemas referentes
a ruídos, gases, poeira e calor, pro-
cure o nosso Departamento Jurídico
e fale com o Dr. Silvio, ou então
procure o Departamento de Saúde,
para falar com o Dr. Miguel.

Eles poderão dar assessoria para
que você não seja prejudicado em
seu processo de aposentadoria.


