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Boicote no refeitório
será na 6ª feira

O sindicato convoca os metalúrgicos da CSN a
boicotar a refeição no horário do almoço da

próxima 6ª feira, dia 11.
A direção do sindicato mobiliza
os trabalhadores para que,
nesta próxima sexta-feira,
boicotem os refeitórios da CSN,
não participando da refeição
no horário do almoço.

O objetivo da direção do
sindicato é primeiramente
protestar contra a má qua-
lidade dos alimentos servidos
pela empresa, a presença de
ratos e até uma dentadura
recentemente encontrada
dentro do feijão.

Além disso, a intenção é que
ninguem almoce no refeitório
para mostrar a insatisfação dos
trabalhadores e do sindicato
com a morosidade da
empresa em evoluir e
apresentar uma proposta de
acordo coletivo digna,
respeitando principalmente a
data base dos metalúrgicos,
que é 1º de maio. E também
quanto a prática da empresa

em instigar os trabalhadores
contra o sindicato, usando
como exemplo o acordo
assinado com o sindicato dos
engenheiros, que envolve uma
base de trezentos funcionários,
e o sindicato de Arcos, que a
CSN tem uma mina de
calcário com aproxima-
damente o mesmo número de
funcionários.

O sindicato espera que não

aconteça, como há dois anos,
quando um grupo de pelegos
não aderindo a mobilização
furaram a manifestação que é
o que garante um melhor
acordo salarial.

Caso a situação não mude, o
sindicato vai continuar a sua
agenda de mobilização, com a
convocação para um apitaço
e depois uma paralisação de
dois dias.
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Namorar um colega de trabalho não
é motivo para demissão por justa
causa, afirmam advoga-
dos especialistas no mundo do
emprego. Funcionários nesta
situação podem processar a
companhia por danos morais.

A 2ª Turma do Tribunal Superior do
Trabalho condenou a WMS
Supermercados do Brasil Ltda.
(Walmart) a pagar indenização por
danos morais no valor de R$ 30 mil
a um empregado demitido com base
em norma interna que proíbe
relacionamento amoroso entre
empregados. 

Para o ministro José Roberto Freire
Pimenta, redator do acórdão, houve,
no caso, “invasão da intimidade e
do patrimônio moral de cada
empregado e da liberdade de cada
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de trabalhode trabalhode trabalhode trabalhode trabalho
pessoa que, por ser empregada, não
deixa de ser pessoa e não pode ser
proibida de se relacionar
amorosamente com seus colegas de
trabalho”.

O autor do processo, que exercia a
função de operador de supermercado,
começou em março de 2009 a
namorar uma colega do setor de
segurança e controle patrimonial, com
quem, posteriormente, passou a
manter união estável. Após descobrir
a relação, o Walmart abriu processo
administrativo com base em norma que
proíbe os integrantes do setor de
segurança de ter “relacionamento
amoroso com qualquer associado
(empregado) da empresa ou unidade
sob a qual tenha responsabilidade”.
Como consequência, os dois foram
demitidos no mesmo dia.

DoadorDoadorDoadorDoadorDoador,,,,,
seja bemseja bemseja bemseja bemseja bem

vindovindovindovindovindo
Faça parte deste time!
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O sindicato informa que
estará publicando nova
listagem de beneficiados
pelo processo da lami-
nação, entregue pela
justiça, no boletim da 5ª
feira, dia 10.


