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CSN terá que regularizar
emissão de PPP

A emissão dos PPP's
pela CSN está suspen-
sa. A determinação é
da Justiça Federal que
definiu, também, que a
empresa "realize uma
avaliação pericial com-
pleta e efetiva do am-
biente da usina emitin-
do LTCAT nos padrões
legais e atuais."

A autoria do proces-
so é do INSS, que en-
trou com a ação contra
a CSN logo após o mo-
vimento do sindicato e
dos trabalhadores na
agência de Volta Re-
donda.

Prejuízo para os
trabalhadores

O INSS alega que os
PPP's emitidos pela em-
presa estão desatualiza-
dos e com irregularida-
des que prejudicam os
trabalhadores.

Danos morais
Além disso, pede

uma indenização por
danos morais, pois
"teve seu nome institu-
cional manchado pela ir-
responsabilidade e ne-
gligência da CSN, pela
falta de um lauto técni-
co adequado, o que
obrigada os peritos a

negar a aposentadoria
especial para diversos
trabalhadores."

Atendimento odontológico  gratuito  e de qualidade
 é direito conquistado pelos trabalhadores da CSN

A CSN acabou com
o Centro de Saúde
Oral e para atender
os trabalhadores assi-
nou um convênio com
o Sesi para atendi-
mento no interior da
empresa e no Recreio
do Trabalhador em ca-
minhões equipados.

Mas o sindicato
está recebendo muitas
reclamações quanto à

qualidade do atendi-
mento.

Em reunião com o
sindicato a CSN garan-
tiu que a medida era
provisória, pois assina-
ria um convênio com
uma outra empresa e
até agora nada.

É bom que o proces-
so seja mais rápido, pois
o tratamento odontoló-
gico é garantido pela

cláusula 15ª do acor-
do coletivo e no edi-
tal de privatização.

Ou será que  osin-
dicato terá que, mais
uma vez, recorrer à
justiça para que a
CSN cumpra com o
seu dever.

Vamos pedir uma
reunião com a em-
presa para cobrar
uma posição.

Turno de
6 horas

Conforme boletim
anterior, o sindicato
enviou um ofício à
empresa pedindo a
mudança na escala
do turno, a abertura
dos refeitórios e a
melhoria na qualida-
de dos lanches.

Estamos aguar-
dando um retorno da
empresa para que
possamos negociar
as reivindicações.

É por isso que a
CSN suspendeu a
emissão do PPP.

O presidente do sindicato Renato Soares e o chefe
da agência do INSS em Volta Redonda, no dia da
manifestação.
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Mudança no adicional de insalubridade
A decisão do Tribu-

nal Superior do Tra-
balho (TST) que defi-
niu, no dia 26 de ju-
nho passado, o cálcu-
lo do adicional de in-
salubridade sobre o
salário básico do tra-
balhador, está depen-
dendo de julgamento
do mérito da questão,
pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF), para
ser aplicado.

O adicional vinha

sendo pago sobre
30% do valor do salá-
rio mínimo. A adoção
do cálculo  sobre o
salário básico das ca-
tegorias e não sobre o
salário mínimo vem
sendo discutida há vá-
rios anos na Justiça,
período  em que fo-
ram promovidas alte-
rações em diversas sú-
mulas, para adequar
a matéria à Constitui-
ção Federal.

Segundo o profes-
sor e engenheiro de
Segurança do Traba-
lho, Antônio Carlos
Vendrame, o adicio-
nal com base no sa-
lário mínimo "torna o
benefício irrisório".
Vendrame  disse ainda
que o pagamento do
adicional serve "como
penalidade por não
proporcionarem ambi-
ente adequado ao tra-
balhador".

Vendrame  enten-
de, que, mesmo de-
pois de o STF der uma
solução definitiva para
a questão e se ficar
aprovada a alternati-
va mais favorável, o
trabalhador terá que
reivindicá-la por meio
de ação na Justiça.
Trata-se de matéria de
direito, conforme lem-
brou, que envolve en-
tendimento jurídico em
torno da Constituição.

Está no acordo co-
letivo de 2008, na
cláusula 20ª, que os
auxiliares de elétrica
e mecânica que te-
nham vindo de esco-
las técnicas ou do
Sesi-Senai terão seus
salários reajustados a
cada 6 meses, con-
forme o plano de de-
senvolvimento profis-
sional, até completar
2 anos na função,
podendo ser classifi-
cados com  o profis-
sionais no término
desse período.

Na mesma cláusu-

Auxiliar de profissional
de manutenção

la há um parágrafo
único que diz ainda
que completo os 6
primeiros meses serão
reajustados automati-
camente, sem avalia-
ção de desempenho.

O sindicato pede
aos trabalhadores que
estão nesse situação e
que não foram classi-
ficados, que procurem
a direção do sindicato
para que as providên-
cias sejam tomadas.

Essa diretoria ga-
rante que o que é di-
reito do trabalhador
será cumprido!
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A direção da Co-
mau procurou o sin-
dicato para discutir a
mudança no plano de
saúde dos trabalha-
dores. A direção do
sindicato informou
que não se opõe às
mudanças, desde que
a empresa ofereça
um plano de saúde

com melhor qualidade e
maior cobertura nos ser-
viços para os trabalha-
dores.

Caso a mudança se
concretize, pedimos aos
trabalhadores que co-
muniquem ao sindicato
alguma alteração nos
serviços que prejudi-
quem os trabalhadores.
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