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Sindicato cobra de
CSN pagamento de

periculosidade

DIREITO

A cobrança de pagamento deA cobrança de pagamento deA cobrança de pagamento deA cobrança de pagamento deA cobrança de pagamento de
periculosidade está sendo revistapericulosidade está sendo revistapericulosidade está sendo revistapericulosidade está sendo revistapericulosidade está sendo revista

depois da portaria 1.885 de Dez 2013depois da portaria 1.885 de Dez 2013depois da portaria 1.885 de Dez 2013depois da portaria 1.885 de Dez 2013depois da portaria 1.885 de Dez 2013
O sindicato vem
cobrando há anos da
CSN o pagamento da
periculosidade dos
trabalhadores expostos
aos riscos de vida, como
é o caso dos que atuam
em áreas de riscos de
explosão e com
eletricidade. Isso teve
fundamentação maior
com a publicação da
portaria de número
1.885 de 02 de
dezembro de 2013, e
pela ação do sindicato
junto ao Ministério
Público do Trabalho.

Nas reuniões mensais
com a CSN, o sindicato
sempre cobra o
pagamento, mas a
empresa vem
informando que, para
liberar o benefício, tem

que elaborar os laudos
de cada área, com
relação à atividade e os
seus respectivos riscos.
Agora, a nova portaria
regulamenta que não se
pode pagar o benefício
parcialmente (ou
média). Portanto, paga-
se para aqueles que têm
o direito a 30% sobre o
salário básico.
Segundo a empresa, o
levantamento do laudo
está em fase de
conclusão. Do total de
423 funcionários que
recebem atualmente,
apenas oito deixarão de
receber. Mesmo assim, o
Sindicato enviou um
ofício à CSN pedindo
para que estes
funcionários recebessem
por mais três meses e,
depois, passassem

V P Pe r i ( Va n t a g e m
Pessoal). A CSN está
concluindo a avaliação
geral de todos os que
têm direito e, assim que
estiverem concluídos
todos os laudos, a
empresa iniciará o
pagamento da
periculosidade.
O sindicato cobra maior
agilidade na conclusão
destes laudos e,
consequentemente, o
pagamento. Apesar da
publicação da portaria,
muitas das vezes, a
empresa não cumpre a
modificação da
legislação e o Sindicato
dos Metalúrgicos – que
atuante na defesa dos
direitos trabalhistas –
cobra dos empresários o
cumprimento da
portaria.

Com a sua política de
redução de custo, a CSN
reduziu o valor do contrato.
Com isso, a empresa retirou
três pratos alternativos,
ficando apenas com o prato
principal (rampa). Ao invés
de melhorar e acrescentar
alguns itens no prato
principal, a situação piorou:
várias paradas por falta de
comida na rampa; arroz
duro, feijão aguado e
pequenas variações de
cardápio. Além disso,
retiraram o café e o leite e
fecharam algumas cantinas.
Nos finais de semana e no
horário noturno, piora ainda
mais.

Como que uma empresa,
que recebe subsídio do PAT
(Programa de Alimentação
aos Trabalhadores), pode
servir uma alimentação de
má qualidade? Cadê os
gerentes gerais (padrinhos
dos refeitórios) que deixam
a situação chegar a neste
ponto. Cadê a
responsabilidade da equipe
de contrato de alimentação?
E mais: não estão sendo
realizadas as reuniões da
comissão de alimentação.

O sindicato cobra
providência imediatas
da CSN.

Refeitório
da CSN
virou o
caos
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Os nomes abaixo devem comparecer no endereço Rua 535,
número 347, bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta
Redonda, com os seguintes documentos: RG, CPF e CTPS. Mais
informações: (24) 3346-0086 ou 3346-5859

CONVOCAÇÃO:

19074 - DOMINGOS JOSÉ DA SILVA NETO
19077 - FRANCISCO JOSÉ TELLES DE SOUZA
26554 - ANTÔNIO QUINTINO
26555 - SEBASTIÃO OLIO DA SILVA
26556 - JOÃO TOMAZ DE SOUZA FILHO
26587 - FRANCISCO ASSIS TENORIO

O nome abaixo deve comparecer no departamento jurídico da
sede do sindicato, localizado na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro -
Volta Redonda, no horário de 8h às 17h, com os seguintes
documentos: RG e CPF.

Processo da “Hora de Refeição”

Processo da PLR

52315 - SIDNEY NOGUEIRA
52316 - RODRIGO DE OLIVEIRA VIANA
52324 - DANIEL NATALINO NASCIMENTO
52384 - CARLOS HENRIQUE DOMICIANO
52408 - ADAMSON CAMPOS SILVA
52409 - LEONARDO TORRES DO VALE
52427 - VITOR HUGO REIS SOUZA
52446 - MARCUS PEREIRA DE SOUZA
52449 - RAFAEL DOS SANTOS BECHELI
52450 - WEBER LUCAS DE SOUZA
53843 - PAULO VICTOR DE SOUZA ROCHA VIEIRA

Sindicato
participa
do Dia

Nacional
de Lutas

O Sindicato dos
Metalúrgicos participou no dia 28/
01 do Dia Nacional de Luta. A
mobilização foi para protestar
sobre as medidas provisórias (MPs
664 e 665) enviadas pelo
Governo Federal ao Congresso
Nacional que restringem os
direitos trabalhistas.

O protesto aconteceu na
Rodovia do Polo Industrial de
Resende. Na ocasião, os
sindicalistas queimaram pneus
para fecharem as duas pistas da
rodovia, gerando mais de cinco
quilômetros de engarrafamento.

“A manifestação pacífica
foi para chamar atenção dos
trabalhadores sobre as medidas
do governo que os prejudicam.
Votamos na Dilma no ano
passado porque ela garantiu que
não mexeria nos direitos
trabalhistas que ‘nem que a vaca
tussa’. Hoje vemos uma política
neoliberal”, diz Silvio


