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CSN recorre ao MTE
para negociar o turno

TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO

Após amplo debate, com in-
termediação do representante
do Ministério do Trabalho, Luiz
Felipe M. de Assumpção,
sindicato e CSN chegaram a
uma proposta para a mudança
da jornada do turno ininterrupto
de revezamento.
Na última reunião, na quinta-
feira, dia 16, o sindicato rea-
firmou sua posição, recusando
a proposta em mesa, já que é
condição primordial que a
empresa assuma o compro-
misso de manter os empregos.
Pois, com o fim de uma letra,
estariam em risco centenas de
empregos. Neste mesmo dia, o
Ministério Público encaminhou
ao sindicato algumas recomen-
dações no sentido de preservar
os trabalhadores.
Embora a empresa tenha me-
lhorado o valor da compen-
sação financeira, não dá para
o sindicato aceitar as demis-
sões que poderão vir. Ainda
mais em um contexto de

instabilidade financeira e de-
semprego que o país enfrenta.
Na mesa redonda, após amplo
debate, chegaram a uma pro-

CSN e sindicato se reúnem no Ministério do
Trabalho e chegam a uma posposta que será

levada à votação nesta quinta-feira (23)

posta, que será levada à
votação nesta quinta-feira
(23), das 6h às 18h30, na
Praça Juarez Antunes.

VEJA A PROPOSTA PARA O ACORDO DO TURNO DE 8 HORAS
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
R$ 4.000, sendo: R$ 2.000, a ser pago em até cinco dias após
aprovação da proposta; R$ 500, a ser pago no dia 15 de
dezembro em crédito extra no cartão alimentação; e R$ 1.500,
em maio/2018;

DEFINIÇÃO DA TABELA PELOS TRABALHADORES;
INTERVALO DE UMA HORA DE REFEIÇÃO;
MELHORIA NA QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO;
GARANTIA DOS POSTOS DE TRABALHO.



Eleições
serão nos
dias 22
e 23/11

ELEIÇÕES DA
CIPA DA CSN

Nos próximos dias, os traba-
lhadores da CSN poderão escolher
os seus representantes para atuar
na promoção à segurança e saúde
dos trabalhadores, na CIPA -
Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes.

As eleições serão nos dias 22 e
23 de novembro, das 6h as 18h,
nos serviços de ponto em cada
gerência.

E a apuração será no dia 24/11,
às 8h, no CDO.

A direção do sindicato espera que
os trabalhadores escolham re-
presentantes que lutem por me-
lhores condições de trabalho e
por um ambiente de trabalho
mais seguros.

Intermitente não
aposenta, mesmo
com contribuição

Se alguém tinha dúvida sobre o
caráter lesivo da Reforma
Trabalhista, desta vez vai firmar
convicção. A medida provisória
que alterou alguns pontos da Lei
13.467 deu o tiro de misericórdia
e consagrou o que há de mais
cruel na vida de um trabalhador:
inviabilizar sua aposentadoria.

Na nova lei (MP 808/17), o con-
trato intermitente pode impedir o
acesso aos benefícios previden-
ciários - aposentadoria, auxílio-
doença, salário maternidade -
ainda que haja contribuição
previdenciária.
O trabalho intermitente é aquele
em que não há uma jornada míni-
ma fixada e o empregado recebe
apenas pelas horas trabalhadas.
Uma pessoa pode ser contratada
por diversas empresas, com
registro em carteira, e no final do
mês não receber nada, caso não
seja chamada por nenhum de seus
empregadores.

Para a empresa não custa nada
registrar, já que os encargos
incidem apenas sobre as horas

trabalhadas. Se não precisar do
empregado, não terá custo algum.

A Medida Provisória 808/17
detalhou como esse tipo de
contrato é feito. A maior aber-
ração está em confirmar a
possibilidade de que, ao final do
mês, o empregado receba menos
de um salário mínimo, ainda que
tenha trabalhado para mais de
uma empresa. E, nesse caso, o
trabalhador terá que comple-
mentar a contribuição previden-
ciária para atingir a alíquota de
8% sobre um salário mínimo (R$
74,96, em 2017).

Se alguém acha que a fatalidade
da Reforma Trabalhista atingirá os
trabalhadores não qualificados,
um aviso: o desequilíbrio no tra-
tamento dado a patrões e em-
pregados está presente não
apenas no trabalho intermitente,
mas em toda a Lei 13.467. É esse
desequilíbrio em favor das
empresas que empurra as
relações de trabalho no Brasil de
volta ao século 19.

Fonte: DIAP


