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Justiça confirma tese do sindicato que
garante o direito ao Plano de Saúde aos

funcionários da CSN antes da privatização
O Sindicato dos Metalúrgicos
comemora a decisão da justiça que
unifica as sentenças sobre a
manutenção do uso do plano de
saúde aos trabalhadores que eram
funcionários da empresa, antes do
processo de privatização e vieram
a se aposentar.
Pelo entendimento de alguns
juízes, milhares de trabalhadores,
que eram funcionários da CSN
antes do período da privatização,
têm sido prejudicados por deci-
sões judiciais que lhe tiraram o
direito ao uso do Plano de Saúde,
fornecido na época que a empre-
sa ainda era uma estatal.
Na última quarta-feira (18), a juíza

da 2ª Vara do Trabalho de Volta
Redonda, Monique da Silva
Caldeira Kozlowski de Paula,
informou sobre a uniformização
das decisões pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 1ª
Região, que impede que qualquer
juiz sentencie de forma desfa-
vorável a esses trabalhadores que
se aposentaram ou que pretendem
se aposentar. Isso quer dizer que,
a partir de agora, todo traba-
lhador que participou do proces-
so de privatização da empresa
como funcionário e, após a
aposentadoria, continuou com o
seu contrato de trabalho ativo
tem o direito ao plano de saúde,

nos moldes atuais.
A decisão foi anunciada publica-
mente, através de entrevista con-
cedida pela magistrada no pro-
grama de rádio Dário de Paula.
Caso o trabalhador entenda que
se enquadra nas condições esta-
belecidas na referida decisão ou
queira esclarecer eventual dú-
vida sobre a matéria, poderá
procurar o Departamento Jurí-
dico do sindicato, pois a análise
será feita caso a caso. Res-
saltando que deverão ser respei-
tados a coisa julgada e o prazo
de prescrição de dois anos, a
contar da data de seu desli-
gamento da empresa.

O sindicato recebeu denúncias de que
a CSN tem obrigado os trabalhadores
que fazem turno a preencher um for-
mulário sobre a implantação de turno
fixo dentro da empresa.
Apesar das inúmeras tentativas da CSN
de acabar com o turno de seis horas, a
atual direção do sindicato sempre
manteve a sua posição na defesa desse
direito, garantido através do Art. 7º,
Parágrafo XIV, da Constituição, que
afirma: jornada de seis horas para o
trabalho realizado em turnos ininterruptos
de revezamento, salvo negociação
coletiva. E reafirmado através da Portaria

Turno de 6 horas é Lei e não
abrimos mão deste direito!

412, do Ministério do Trabalho, que diz,
em seu Art. 1º: Considera-se ilícita a
alteração da jornada e do horário de
trabalho dos empregados que trabalhem
em regime de turnos ininterruptos de
revezamento, salvo mediante convenção
ou acordo coletivo de trabalho.
Desde 2006, quando a atual direção
assumiu o sindicato, a volta do turno
de 6 horas foi o seu principal desafio.
Foi uma briga vitoriosa em 2008, quando
o sindicato conseguiu através de pedido
feito ao Ministro do Trabalho, Carlos Lupi,
na época, a edição e publicação da Portaria
412, que garantiu que qualquer alteração

da jornada e do horário de trabalho desses
metalúrgicos só poderá ocorrer através de
convenção ou acordo coletivo.
“Metalúrgicos da CSN fiquem tran-
quilos. Nós defendemos e vamos
continuar defendendo a jornada de
seis horas sempre. Esse direito é ga-
rantido na Constituição e reafirmado
através de Portaria do Ministério do
Trabalho. Além disso, a nossa posi-
ção sempre foi muita clara, brigamos
pela manutenção de empregos e
por mais direitos desde o início e
vamos lutar até o fim!”, enfatiza o
presidente Silvio Campos.



O Departamento Jurídico
do Sindicato dos Metalúr-
gicos do Sul Fluminense
solicita o comparecimento
urgente do trabalhador
JOSÉ MESSIAS ALVES
CS 44171, com os se-
guintes documentos: cópia
do RG, CPF, PIS e Carteira
de Trabalho (Foto e verso
da foto). O horário de
funcionamento é de se-
gunda a sexta-feira, das 8
as 12h e das 13h às 17h,
na Rua Gustavo Lira, 9,
Centro, Volta Redonda.

COMPARECIMENTO
URGENTE

2017: UM ANO DE
RESISTÊNCIA!

Miguel Torres*

Nossa proposta é fazer de 2017
um ano de esperança de dias
melhores para toda a sociedade
brasileira, com muitas ações em
defesa da classe trabalhadora e
da promoção do desenvolvi-
mento econômico do Brasil.

Será, por parte do movimento
sindical unificado, um período de
muita resistência contra as
reformas que não têm base
alguma na ideia de nação e de
interesse público.

Os trabalhadores têm direito de
ter direitos e lutar para mantê-

Será, por parte do movimento sindical unificado, um período de
muita resistência contra as reformas que não têm base alguma na
ideia de nação e de interesse público.

los e ampliá-los faz parte da
história da humanidade. É um
processo irreversível!

Por isto, companheiros e com-
panheiras, desejo a todos um feliz
2017, com muita força, garra,
lealdade e alegria de ser e estar
do lado da classe trabalhadora e
do povo brasileiro.

(*) Presidente da CNTM (Confe-
deração Nacional dos Traba-
lhadores Metalúrgicos) e do
Sindicato dos Metalúrgicos de
São Paulo/Mogi das Cruzes e
vice-presidente da Força Sindical.
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