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Sindicato e CSN se reúnem hoje (4)
A CSN e o sindicato se reuni-

rão hoje (dia 4), a partir das 9h,
no antigo escritório central. Es-
peramos que a empresa acabe
com a enrolação.

O sindicato entregou a pauta
antes do Carnaval e, agora, teve
que prorrogar a data-base por que
a CSN insiste em negociar no mé-
todo conta-gotas. Tivemos uma
reunião, mas só o que ouvimos foi
muito blá, blá, blá e o pedido para
separar as cláusulas econômicas
das sociais, numa tentativa clara
de protelar a apresentação de pro-
postas concretas. Por isso, traba-
lhadores, é importante que todos

estejam mobilizados para atingir-
mos os nossos objetivos e garantir
que a pauta de reivindicações seja,

Campanha Salarial 2011

Acidente na GLQ expõe, mais uma vez,
falta de segurança na CSN

de fato, discutida e negociada. É
hora da empresa valorizar quem
produz.

Mais um acidente na CSN.
Um incêndio na 7ª cabine na

GLQ, no dia 28 de abril, por vol-
ta das 18h, deixou os trabalha-
dores muito assustados, mas para
alívio de todos, “apenas” o equi-
pamento foi danificado.

A direção do sindicato esteve
no local e constatou que esse aci-
dente, assim como outros que vem
acontecendo na CSN, é resulta-
do da falta de investimento nos
equipamentos e de manutenção
adequada, já que os trabalhado-

Procuradores Federais de todo
o país começaram, no dia 28 de
abril, a ajuizar ações para que o
INSS seja ressarcido das despesas
decorrentes de acidentes de tra-
balho em empresas que não ob-
servaram normas de segurança.
De acordo com procurador fede-
ral Fábio Munhoz, as ações pre-

res trabalham num ritmo acelera-
do para produzir mais e mais. O
resultado, ao invés de lucro, pode
acabar gerando um grande pre-
juízo para a empresa e, muito pior,
colocando em risco a vida dos tra-
balhadores.

Empresas são processadas para ressarcir o INSS por negligenciarem segurança no trabalho
tendem conscientizar os emprega-
dores da importância dos equipa-
mentos e das orientações de se-
gurança no ambiente de trabalho.

Ao todo, vão ser ajuizadas em
todo o país 163 ações, que po-
dem render R$ 39 milhões ao
INSS. Munhoz disse que mais de
70% das ações vão ter ganho de

causa porque é fácil comprovar a
falta de cuidado do empregador
em relação à segurança. "Via de
regra, a empresa não fornece os
equipamentos de proteção, como
capacete no caso da construção
civil, ou, no caso de uma doença,
equipamento que a evite", disse.
Com informações da Agência Brasil



Cartão do plano de saúde
Os trabalhadores da CSN es-

tão com dificuldades para adqui-
rir os documentos que a empresa
está exigindo para liberação do
cartão de saúde Bradesco. A exi-
gência de diversos documentos tem
dificultado muito e, pra piorar, os
trabalhadores estão sem poder se
consultar, pois não tem o cartão.
Ou seja, caso passem mal, nem

5° festa do trabalhador

Em Volta Redonda, Chitãozinho e Xororó animaram a festa

O trabalhador Valter, da CSN, ga-
nhou um automóvel Gol zero quilô-
metro no sorteio de Resende

Fábrio Júnior foi a grande atração
da festa em Resende

Em Volta Redonda foram sorteados
três carros. Na foto, a família de
Carlos Henrique Ribeiro, ganhador
do Gol, e o trabalhador Jose Apa-
recido, ganhador do Uno.

MC Naldo entrou no palco agitan-
do a festa e colocando todo mundo
pra dançar

na emergência poderão ir.
Alguns trabalhadores tentaram

levar o comprovante da faculdade,
mas a empresa exige o de 2º grau.
E mais, os companheiros que mo-
ram com os pais e, por isso, não
têm comprovante em seu nome tam-
bém não podem pegar o cartão.

É tanta intransigência que pa-
rece brincadeira de mau gosto.

A Festa do Trabalhador 2011, em Volta Redonda e Resende, foi um grande sucesso! O evento, realizado
nos dias 30 de abril e 1º de maio, reuniu os trabalhadores metalúrgicos e suas famílias para uma grande
confraternização pelo Dia do Trabalho.

“A direção do sindicato planejou a festa com muito carinho para os trabalhadores metalúrgicos, e a
participação de todos só faz aumentar a vontade de melhorar, todos os anos, as atrações e os prêmios. É
uma forma do sindicato dar parabéns a todos os trabalhadores” disse o presidente Renato.

E aguardem, pois ano que vem tem muito mais!

Gol 1.0 completo - Carlos
Henrique Ribeiro - Sankyu
Gol 1.0 completo -Newton
do Carmo Silva - CSN
Uno completo -  José Apa-
recido Silva - CSN
Moto - Wallace Luiz Moraes
Vidal - ACS
Moto - Deivison Casemiro
Medeiros - MP Trafos

Vejam os trabalhadores que
ganharam os carros e as motos:


