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Turno de 6 horas

Recentemente, por não
fazer parte da panelinha da
GDL, trabalhador com 26
anos de empresa foi covar-
demente demitido. Até
onde esse grupinho quer
chegar, comprometendo e

Panelinha na GDL
Na GDL está cada

vez mais escancarada
a  pane l i nha  que  só
classifica para super-
visão àqueles que fa-
zem parte do seu gru-

Trabalhador com 26 anos
de casa é demitido da CSN

pinho. Inclusive, com
pessoas capaci tadas
para  exe rce r  a  fun -
ção, só que, por não
fazer par te do jogo,
não são promovidos.

prejudicando a vida de vá-
rios profissionais competen-
tes, como é o caso deste
metalúrgico, que será que
só provou “incompetên-
cia”, após dedicar 26 anos
à CSN?

A CSN tomou a decisão de
fechar o Centro de Saúde Oral
que atendia os trabalhadores
da CSN e seus dependentes,
de forma gratuita. Só que aca-
bou sem que houvesse a im-
plantação de um plano para
os funcionários.

O resultado só podia ser
desastroso. E para tapar o
buraco, a CSN fez um con-
vênio com o SESI, que dis-
ponibil izará caminhões
equipados para atender aos
trabalhadores.

Mais uma vez, a falta de
planejamento da empresa

CSN fecha Centro
de Saúde Oral

acarreta em prejuízos e com-
prova o descaso da CSN
com seus “colaboradores”.

Lembrando que, com o
novo plano odontológico,
todos os procedimentos que
eram realizados pelo CSO
deverão ser gratís, confor-
me cláusula do acordo co-
letivo de trabalho.

Este sindicato está aten-
to e fiscalizará para que os
trabalhadores não tenham
mais prejuízos.

Em breve, o sindicato vai di-
vulgar todos os procedimentos
que eram realizados no CSO.

Até o final da edição deste boletim a CSN ainda não se manifestou sobre o acordo do
turno. Esta direção entende que, como é de interesse dos metalúrgicos do turno a
redução da jornada de trabalho, respaldado através do voto, a empresa deverá

respeitar a posição da maioria de seus trabalhadores e implantar o turno de 6 horas.

Cláusula 6ª - Salário
substituição

Além de garantir que
os trabalhadores que fo-
rem substi tuir outro te-
nham o mesmo salário, o
sindicato garantiu que to-
dos os trabalhadores ad-
mitidos para a função do

outro tenham o mesmo
salário da função. E os
trabalhadores que estive-
rem em treinamento para
exercer uma nova fun-
ção, cujo salário seja su-
perior, após o treinamen-
to e avaliação, deverão
ser classificados.

Cláusula 20ª - Auxi-
liares de profissionais
de Manutenção

Conforme cláusula do
acordo coletivo deste ano os
auxiliares de profissionais de
manutenção (elétrica ou me-
cânica), vindos de escolas téc-
nicas ou Sesi/Senai terão os

salários reajustados a cada 6
meses, conforme plano de
desenvolvimento profissional,
até completar 2 anos na fun-
ção, sendo classificados me-
diante avaliação. Sendo que
nos primeiros 6 meses, os tra-
balhadores terão o salário re-
ajustado automaticamente.

Neste acordo coletivo o sindicato lutou para garantir nas negociações mudanças que beneficiassem os
trabalhadores e melhorassem o ambiente de trabalho. Além do reajuste salarial com ganho real, duas mudanças

consideráveis trouxeram benefícios para os companheiros.

Mudanças no acordo da Sankyu beneficiaram trabalhadores


