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Turno da CSN
A CSN agendou uma reunião com o sindicato para hoje, às 9h, no
antigo escritório central da empresa. Mas, desde já, esta direção
avisa a todos que não vai prorrogar mais o prazo do acordo, que

venceu no último dia 18 de junho. E espera que o turno de 6 horas
seja imediatamente implantado na empresa para garantir a todos

mais qualidade de vida, saúde e mais tempo
para qualificação profissional.

Passivo do turno da CSN
Depois que esta direção

assumiu o sindicato, obrigou
as grandes empresas da Re-
gião a implantar a uma hora
de refeição. A SBM e a Saint
Gobain foi através do diálogo
mas, a CSN, como sempre, foi
através da justiça. Olha que o
sindicato deu uma prorroga-

ção de mais de seis meses.
A SBM (Siderúrgica de Bar-

ra Mansa) concordou em dis-
cutir em mesa de negociação
e fazer um acordo. Já a CSN
não. Mas, é bom que os tra-
balhadores entendam que este
passivo a empresa só negocia
se quiser.

As ações da PLR/CSN
O sindicato esclarece aos

interessados que tem em an-
damento diversos processos
para recebimento de diferen-
ça de PLR, em razão de alte-
ração nas regras que esta-
beleciam o pagamento, alte-
rações que ocorreram, a nos-
so ver, com prejuízo para o
trabalhador.

A chamada PLR I, refere-
se as diferenças dos valores
pagos em 97/98 e 99, pois
a CSN mantinha contabil-
mente em conta de reserva de
lucros o valor de R$
830.000.00,00 ( Oitocentos
e trinta Milhões de Reais), e
pelo acordo vigente 10% ( dez
por cento) do que fosse distri-
buído aos trabalhadores, o
que não ocorreu.

Por isso , na PLR I o Sindi-
cato busca justiça que seja di-
vidido pelos trabalhadores o
valor de R$ 83.000.000,00
( Oitenta e Três Milhões de Re-
ais), que corresponde a apro-
pxiomadamente a 6,2 % dos
salários para cada um.

Já a chamada PLR II, trata
das diferenças dos anos de 01/

02 e 03, e foram geradas em
razão de nova alteração das
regras, passando do critério
de 10 % dos dividendos para
o critério da EBITDA.

Entretanto, esta nova al-
teração foi feita por uma co-
missão representante dos tra-
balhadores que não possuía
mais mandato ou legitimida-
de para promover alteração.

Por isso , também buscamos
na justiça essas diferenças, que
corresponde, pelo que apura-
mos , a 16(dezesseis) sálarios
opara cada trabalhador.

Quanto a PLR I, tivemos
escrito em 1ª Instância num
percentual de 50% ( cinquen-
ta por cento) das ações e pe-
rante o TRT- Tribunal Regio-
nal do Trabalho do Rio, este
percentual encontra-se atual-
mente em torno de 60% ( ses-
senta por cento).

A PLR II, na 1ª instância
o êxito gira na faixa de 95%
( noventa e cinco por cen-
to), porém no Tribunal Re-
gional do Trabalho ainda
não temos apurado o per-
centual de ganho.

Conforme prometido no
boletim anterior, o sindica-
to está informando que o
ex-diretor desta entidade,
responsável pela parte jurí-
dica na época, era o Valde-
cir Mariano, vulgo “Jacaré”.

A pergunta é: por que a
CSN ainda insiste em manter
gente assim, que até aposen-

Promessa feita,
promessa cumprida

tado já é? Será que é impor-
tante continuar na empresa
e falar mal da política do sin-
dicato, construindo uma opo-
sição que volte a favorecer os
interesses da empresa?

A diretoria atual do sin-
dicato está com um arsenal
de denúncias contra esses
ex-diretores.

Cesta básica da CSN
Vários trabalhadores da

CSN têm ligado para o sin-
dicato e reclamando da
mudança de local da entre-
ga da cesta básica.

O sindicato já entrou em
contato com o Sr. David, do
Recursos Humanos, que ficou
de encontrar uma alternativa,
juntamente com o sindicato.
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A Quinta Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça
(STJ) decidiu, por unanimi-
dade, que o INSS não pode
suspender automaticamen-
te o auxílio-doença quando
o segurado faltar à perícia.
Para cancelar o benefício,
terá que haver um proces-
so administrativo no órgão.
O STJ ressaltou ainda que,
como prevê a lei, a perícia
pode dar três avais. O pri-
meiro é a “continuação das
condições geradoras do
auxílio-doença, permane-
cendo o tratamento e o pa-

Periodicamente, os vigilan-
tes são obrigados a atualizar
o curso de vigilante, conheci-
do como ATA. E isto é uma de-
terminação da Polícia Federal.
Acontece que os vigilantes da
CSN estão com as suas ATA´s
vencidas.  O intervalo do cur-
so é de dois em dois anos e
avalia se o profissional está
apto a exercer suas funções.

Além disso, alguns traba-
lhadores também têm recla-
mado que estão sem o horá-
rio de intervalo de refeição.

O sindicato vai verificar a
situação desses trabalhadores.

Vigilantes da CSN
estão trabalhando

com a “ATA” vencida
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gamento do benefício”. A
segunda conclusão a que o
médico pode chegar é que
“há insuscetibilidade de re-
cuperação para qualquer
atividade, com a concessão
de aposentadoria por inva-
lidez”. A última alternativa é
“habilitação para o desem-
penho da mesma atividade,
ou de outra, sem redução
da capacidade laborativa”,
o que resulta na suspensão
do auxílio.

“O auxílio-doença so-
mente poderá ser cancela-
do pelo INSS nessas situa-

ções legalmente determina-
das. Não estando a hipóte-
se dos autos (ausência do
segurado na perícia médica)
incluída nesse rol, a decisão
de suspensão do benefício
deverá ser precedida de re-
gular procedimento admi-
nistrativo”, afirmou o minis-
tro que relatou o caso, Na-
poleão Nunes Maia Filho.

Ele acrescentou que
deve ser repelido o cance-
lamento abrupto de bene-
fício previdenciário por se
tratar de verba de caráter
alimentar.

O departamento jurídico do Sindicato dos
Metalúrgicos solicita a presença dos trabalhadores:
SEBASTIÃO INÁCIO RODRIGUES (da FEM), ELIEZER

DE SOUZA (da FEM) e AURYSTON PEREIRA
FRANCO FILHO (da CSN), para receberem valores

oriundos de processos trabalhistas, que já se
encontram liberados por meio de alvarás.

C O N V O C A Ç Ã O

O Tribunal Superior do Tra-
balho decidiu, em sessão do Tri-
bunal Pleno, dar nova redação
à Súmula nº 228 para definir
como base de cálculo para o
adicional de insalubridade o sa-
lário básico, a partir da publica-
ção da Súmula Vinculante nº 4
do Supremo Tribunal Federal,
em 9 de maio. A alteração tor-
nou-se necessária porque a Sú-
mula Vinculante nº 4 do Supre-
mo Tribunal Federal veda a uti-
lização do salário mínimo
como indexador de base de
cálculo de vantagem de servi-
dor público ou de empregado
e torna, assim, inconstitucional

o artigo nº 192 da CLT.
A redação anterior da Súmu-

la nº 228 adotava o salário mí-
nimo como base de cálculo, a
não ser para categorias que, por
força de lei, convenção coletiva
ou sentença normativa, tivesse
salário profissional ou piso nor-
mativo. Por maioria de votos, o
TST adotou, por analogia, a
base de cálculo assentada pela
jurisprudência do Tribunal para
o adicional de periculosidade,
prevista na Súmula nº 191.

A direção deste sindicato
vai oficiar todas as empresas
para que cumpram a decisão
da justiça.

TST fixa novo critério para
adicional de insalubridade

SANKYU
Já ocorreram três reuniões

para discutir a PLR 2008. A
empresa apresentou indicado-
res e o sindicato ponderou.
Houve justificativa por parte da
empresa e, na última reunião,
o sindicato fez algumas propos-
tas de mudança na forma de

O sindicato está tentan-
do, junto à empresa, uma
proposta de acordo que leve
ao término da briga judicial

PLR 2008
cálculo e nos valores da PLR.

A empresa ficou de estu-
dar e na próxima reunião apre-
sentar uma proposta final de
indicadores, critérios e metas
à direção do sindicato, além
do valor base de cálculo da
PLR 2008.

PLR 2007
entre a empresa e o sindica-
to. Caso não haja acordo, o
sindicato deverá levar o pro-
cesso até o fim na justiça.

Após a distribuição da
cesta básica este mês, o sin-
dicato vai fazer uma consul-
ta entre os trabalhadores
sobre a preferência entre a
cesta básica ou o cartão ali-
mentação.

É importante lembrar

Cesta básica ou
cartão alimentação

que no mês de julho, a ces-
ta básica recebida já veio
com as mudanças que a
empresa se comprometeu
a fazer.

Em breve, o sindicato vai
divulgar a data, o horário e
o local da votação.

Reunião sobre acordo do turno da Magnesta será na próxima segunda-feira, dia 7.
 Em breve, o sindicato dará o resultado da reunião.


