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SANKSANKSANKSANKSANKYUYUYUYUYU

APÓS RECLAMAÇÃO
DO SINDICATO, EM-

PRESA DECIDE INVES-
TIR NA MANUTENÇÃO

DOS BANHEIROS E
VESTUÁRIOS

A empresa informou ao sin-
dicato as medidas que estão
sendo tomadas para a manu-
tenção dos banheiros e vesti-
ários dos trabalhadores. Entre
elas: a intensificação de inspe-
ções de segurança e meio
ambiente; identificação de ne-
cessidades quanto a reparos
e substituições internas; rema-
nejamento e distribuição da
equipe de limpeza; e contra-
tação de líder de equipe de lim-
peza para acompanhar os ser-
viços gerais da área.

O sindicato espera que  o
trabalhador tenha sempre as
condições dignas de higiene e
de segurança para trabalhar.
E para isso, conta também
com a colaboração e com o
espírito de coletividade dos fun-
cionários para que um bom
padrão seja mandido.

DESCONTO INDEVIDO
Após a denúncia sobre

descontos indevidos na con-
ta bancária do trabalhador
neste mês, o sindicato entrou
em contato com a empresa
pedindo o ressarcimento do
valor aos trabalhadores.

A Sankyu informou ao
sindicato que já tomou as
devidas providências e o di-
nheiro já foi devolvido aos
funcionários.

Recentemente,  fo i
profer ida a pr imeira
sentença em um dos
quase 400 processos
ajuizados pelo sindica-
to, buscando o paga-
mento de uma hora ex-
tra/dia para os traba-
lhadores do turno, por
terem gozado apenas de
30 minutos de intervalo
para refeição, e o resul-

Processo de uma hora deProcesso de uma hora deProcesso de uma hora deProcesso de uma hora deProcesso de uma hora de
interinterinterinterintervalo de refeiçãovalo de refeiçãovalo de refeiçãovalo de refeiçãovalo de refeição

garante outra vitória aosgarante outra vitória aosgarante outra vitória aosgarante outra vitória aosgarante outra vitória aos
trabalhadores do turnotrabalhadores do turnotrabalhadores do turnotrabalhadores do turnotrabalhadores do turno

tado foi outra vitória.
A CSN recorreu da de-

cisão, mas o Sindicato
acredita que seu recurso
não terá sucesso porque
o Tribunal Superior do
Trabalho já possui uma
decisão que favorece aos
trabalhadores.

É bom lembrar que,
as demais ações ajuiza-
das pelo sindicato esta-

vam aguardando o an-
damento da Ação Civil
Pública para que a CSN
fosse obrigada a im-
plantar o intervalo de
uma hora. Mas, agora
que o intervalo já foi de-
vidamente implantado,
o s indicato já pediu
para que se ja dado
prosseguimento a todas
as demais ações.

Turno de 6 horas

Até o presente momen-
to, o sindicato que é o re-
presentante legítimo do tra-
balhador, não foi comuni-
cado sobre qualquer tabe-
la a ser implantada sobre

Ontem, o sindicato
recebeu ofício da CSN,
às 17h20, que trata do
plano de implantação
da jornada de 6 horas.

A primeira vista, o sin-
dicato não concordou
com a proposta apre-
sentada e está estu-
dando o documento e

ainda hoje, na parte
da tarde, deverá dar
informações com mais
detalhes aos compa-
nheiros.

TABELA
o turno de 6 horas.

O sindicato espera que
a empresa apresente pro-
postas de tabela que o tra-
balhador possa optar. Tam-
bém, espera-se que a CSN

não utilize uma postura au-
toritária, impondo, de for-
ma covarde e vingativa, o
seu calendário. Afinal, o
trabalhador é o principal
patrimônio da empresa.
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O Tribunal Regional
do Trabalho do Rio de
Jane i ro  já  ju lgou o
Agravo Regimental im-
petrado pelo Sindicato
para manter a aplica-
ção da multa arbitra-
da pela Juíza da 1ª

CSN terá que pagar pelo descumprimentoCSN terá que pagar pelo descumprimentoCSN terá que pagar pelo descumprimentoCSN terá que pagar pelo descumprimentoCSN terá que pagar pelo descumprimento
da liminar concedida pela Justiça sobreda liminar concedida pela Justiça sobreda liminar concedida pela Justiça sobreda liminar concedida pela Justiça sobreda liminar concedida pela Justiça sobre

o intervalo de uma hora de refeiçãoo intervalo de uma hora de refeiçãoo intervalo de uma hora de refeiçãoo intervalo de uma hora de refeiçãoo intervalo de uma hora de refeição
Vara do Trabalho de
Volta Redonda à CSN.

A mul ta  é  R$
150.000,00/dia e foi
aplicada em função do
descumprimento da li-
minar que obrigava a
empresa a implantar o

intervalo de uma hora
de refeição para os tra-
balhadores do turno e
o resultado não foi ou-
tro senão a vitória. O
sindicato está aguar-
dando a publicação da
decisão no Diário Ofi-

cial para informar mais
detalhes.

Essa é mais uma ba-
talha enfrentada pelo
S ind ica to,  con t ra  a
CSN, em que os traba-
lhadores saíram de ca-
beça erguida.

Ações daAções daAções daAções daAções da
PLR/CSNPLR/CSNPLR/CSNPLR/CSNPLR/CSN
O sindicato esclarece

aos trabalhadores que
têm processos para o re-
cebimento da diferença
de PLR´s que cada pro-
cesso corresponde à cau-
sa de dez trabalhadores
e que, enquanto alguns
tramitam na 1ª instância,
em Volta Redonda, outros
estão no Tribunal Regio-
nal do Rio de Janeiro e o
restante no Supremo Tri-
bunal Federal. Portanto, o
tempo do trâmite é dife-
renciado.

Acorda CSNAcorda CSNAcorda CSNAcorda CSNAcorda CSN
Apesar de continuar

perdendo a mão-de-obra
qualificada para empre-
sas como a Petrobrás,
CSA, Saint Gobain, SBM,
que pertence ao Grupo
Votorantim e que fica a
menos de 5 km da Usina
Presidente Vargas, a di-
reção da CSN continua
“batendo cabeça”. Des-

respeitou a decisão judi-
cial sobre a implantação
de uma hora de intervalo
de refeição dos trabalha-
dores do turno, acumu-
lando uma multa calcu-
lada em torno de 14 mi-
lhões. Sendo que, mais
cedo ou mais tarde, será
obrigada a pagar.

Agora, recentemente, é

a questão do turno. Pas-
sado os dois anos refe-
rentes ao prazo do acor-
do do turno, a empresa
teve dois anos para se
reestruturar e implantar o
turno de seis horas, se tra-
tando de uma mudança
que viria mais cedo ou
mais tarde. Além disso,
após o vencimento do

acordo, o sindicato ain-
da concedeu à empresa
o prazo de um mês.

São atitudes que des-
valorizam o trabalhador
da empresa, estimulando-
o a aceitar outras propos-
tas de emprego. O grupo
CSN está precisando se or-
ganizar melhor. E olha que
quem avisa amigo é!

TTTTTrabalhadores já podem sacar o PISrabalhadores já podem sacar o PISrabalhadores já podem sacar o PISrabalhadores já podem sacar o PISrabalhadores já podem sacar o PIS

ELEIÇÕES DELEIÇÕES DELEIÇÕES DELEIÇÕES DELEIÇÕES DA CIPA CIPA CIPA CIPA CIPAAAAA
EMPRESA NOMOSEMPRESA NOMOSEMPRESA NOMOSEMPRESA NOMOSEMPRESA NOMOS
Vão acontecer as eleições da CIPVão acontecer as eleições da CIPVão acontecer as eleições da CIPVão acontecer as eleições da CIPVão acontecer as eleições da CIPAAAAA
PPPPPeríodo: 31/7 a 29/9eríodo: 31/7 a 29/9eríodo: 31/7 a 29/9eríodo: 31/7 a 29/9eríodo: 31/7 a 29/9
Inscrições: 15 a 30 de agostoInscrições: 15 a 30 de agostoInscrições: 15 a 30 de agostoInscrições: 15 a 30 de agostoInscrições: 15 a 30 de agosto
Eleição: 1/9, das 8h às 15hEleição: 1/9, das 8h às 15hEleição: 1/9, das 8h às 15hEleição: 1/9, das 8h às 15hEleição: 1/9, das 8h às 15h
PPPPPosse: 1/10/2008osse: 1/10/2008osse: 1/10/2008osse: 1/10/2008osse: 1/10/2008

AAAAAVVVVVA LA LA LA LA LOGÍSTICAOGÍSTICAOGÍSTICAOGÍSTICAOGÍSTICA
Resultado da /eleição realizada nosResultado da /eleição realizada nosResultado da /eleição realizada nosResultado da /eleição realizada nosResultado da /eleição realizada nos
dias 26e 27/7/2008dias 26e 27/7/2008dias 26e 27/7/2008dias 26e 27/7/2008dias 26e 27/7/2008
Titulares: Flávio Vinícius de OliveiraTitulares: Flávio Vinícius de OliveiraTitulares: Flávio Vinícius de OliveiraTitulares: Flávio Vinícius de OliveiraTitulares: Flávio Vinícius de Oliveira
e José Célio Rosa Vieirae José Célio Rosa Vieirae José Célio Rosa Vieirae José Célio Rosa Vieirae José Célio Rosa Vieira
Suplentes: Marcelo Ferreira deSuplentes: Marcelo Ferreira deSuplentes: Marcelo Ferreira deSuplentes: Marcelo Ferreira deSuplentes: Marcelo Ferreira de
Oliveira e Manoel de Aquino SilvaOliveira e Manoel de Aquino SilvaOliveira e Manoel de Aquino SilvaOliveira e Manoel de Aquino SilvaOliveira e Manoel de Aquino Silva

O calendário de pa-
gamento do programa
de Integração Social
(PIS), exercício 2008/
2009, vai até o dia 18
de novembro. O abono
será liberado de acordo
com o mês de nascimen-
to do trabalhador. Segun-

do a Caixa Econômica
Federal (CEF), será bene-
ficiado quem trabalhou
ao menos um mês com
carteira assinada no ano
passado.

O pagamento do PIS
está movimentando as
agências da Caixa Eco-

nômica Federal. Muitas
pessoas ainda não têm
informação sobre a data
do pagamento, e por
esse motivo a Caixa ofe-
rece todas as informa-
ções através do telefone
0800-7260101 ou pelo
site www.caixa.gov.br


