Volta Redonda, 05 de outubro de 2007

Boletim nº 159

VISANDO AUMENTAR LUCRO
COMAU DEMITE TRABALHADORES
A COMAU, empreiteira que não respeita
os seus trabalhadores,
e que teve recentemente o seu contrato com
a CSN renovado até
2010, demitiu aproximadamente 70 trabalhadores, alegando
contenção de despesa

por falta de serviço.
Nós sabemos que o
motivo não é esse. A
COMAU quer aumentar seu lucro através
das demissões desses
trabalhadores. A maioria desses trabalhadores
trabalha na empresa a
mais de um ano, rece-

MEDIA DE HORAS
NO DSR/COMAU
O Sindicato, conforme
informado no boletim
anterior, notificou a COMAU sobre o não pagamento da média de horas no Descanso Semanal Remunerado – DSR,
dos trabalhadores que
fez horas extras nos do-

mingos e feriados, entre
agosto de 2003 a agosto
de 2005. A COMAU, informou ao Sindicato, que
está contabilizando essas
horas, e tão logo tenhamos o resultado, estaremos informando em nossos próximos boletins.

CSN DISCRIMINA REFEITÓRIOS
E PRIVILIGIA O DA SOM
Bastou a qualidade das
refeições servidas nos
refeitórios da CSN melhorar de qualidade,
para que fosse criada
uma política diferenciada para atender os interesses das chefias da
Usina. Quando pensávamos que as refeições
servidas em todos os refeitórios fossem a mesma, descobrimos que a
CSN tem dado um tratamento diferenciado

nas refeições servidas
nos refeitórios da SOM.
Tudo porque as chefias
decidiram almoçar nesses refeitórios.O Sindicato pediu explicações da
empresa que nos informou que se tratava de
um projeto piloto, e que
seria estendido aos demais refeitórios. O Sindicato exige que o mesmo tratamento seja dado
a todos os refeitórios,
sem discriminação.

bendo menos de Mil Reais por mês, demosntrando assim, que a empresa protege as suas
chefias.
Vamos dar a resposta
que a Comau MERECE.
Por isso existe só um caminho para barrar as
demissões e lutar pela

reintegração desses
companheiros, é o caminho da luta. O Sindicato quer que os
companheiros da COMAU, pensem na possibilidade de realizarmos assembléia para
decidir o caminho a
ser seguido.

ATENÇÃO TRABALHADORES/APOSENTADORIA

CORRER ATRÁS PARA
PERDER MENOS
Os trabalhadores que já
têm condições necessárias para se aposentar
pelo tempo de contribuição
buição, devem se apressar e fazer o seu pedido
ao INSS até novembro
deste ano, para ter um
prejuízo menor em sua
aposentadoria.
A partir de dezembro, o
malfadado FATOR PREVIDENCIÁRIO (usado pelo
governo/INSS no cálculo
das aposentadorias como
redutor), vai mudar e vai
achatar ainda mais os benefícios. O motivo é o
anúncio pelo IBGE da expectativa de vida. Como
os brasileiros segundo o
instituto “estão vivendo
mais”, o INSS usa esse redutor para fazer com que
eles contribuam por mais

tempo antes de se aposentar. O tamanho da
perda varia de um trabalhador para outro, porque
as variáveis usadas no
cálculo são individuais.
Outro motivo para se
apressar, é o acréscimo
de seis meses na tabela
progressiva de contribuição para os segurados
inscritos na Previdência
até 24 de julho de 1991
e que irão aposentar
por idade. Ou seja,
quem pedir o benefício
em janeiro terá que recolher por mais seis
meses. Os segurados
inscritos a partir de
1991, os trabalhadores
precisam ter 180 contribuições (15 anos) de
contribuições para se
aposentar por idade.

SANKYU
MAIS UMA DA PELEGADA TIRARAM
OS 30% DA PERICULOSIDADE
DOS ELETRICISTAS DA SANKYU
O Sindicato ajuizou ação
trabalhista (Processo nº
00079-2006-343-01-00-0)
contra a Sankyu, cobrando
o pagamento da periculosidade para todos eletricistas no percentual de 30%.
Entretanto o Juiz da 3ª Vara
do Trabalho Dr. Hugo Schiavo, deu ganho de causa
para a Sankyu, dizendo que
o Perrut assinou um TERMO
ADITIVO ao Acordo Coletivo tirando esse direito, dos
trabalhadores, aliás, assinar acordos para tirar direito tem sido especialidade

do Perrut e sua turma, foi
assim em 1995, quando
o Luizinho assinou acordo coletivo com a CSN,
acabando com todos os
direitos que os trabalhadores conquistaram na
CSN.
O Sindicato recorreu
ao TRT/RJ, e o processo
foi julgado no dia 02 de
outubro. O Tribunal entendeu que vale o Acordo feito por Perrut.
Vamos recorrer ao TST
para que anule essas
decisões.
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TRABALHADORES
DA COMAU ELEGEM
UMA CIPA COMBATIVA
Foi realizada no último dia 28 de setembro, a eleição para escolher os representantes dos trabalhadores
da COMAU para a
C I PA / G E S T Ã O 2 0 0 7 /
2008. Mesmo com
toda a interferência
das chefias, que fizeram de tudo para im-

pedir a eleição de alguns companheiros,
não conseguiram, pois
os trabalhadores da
COMAU votaram naqueles que de fato representam os seus interesses.
No próximo boletim, estaremos divulgando a relação completa dos novos
cipistas.

TROPA DE ELITE DO BOPE
AGRIDE TRABALHADOR
Já que está na moda o
filme “Tropa de Elite”, o
Sindicato resolveu publicar
os nomes dos policiais
agressores do BOPE, que
durante a nossa greve, covardemente agrediram o
nosso companheiro Carlinhos (assessor do Sindicato). Segundo informações
prestadas na Delegacia de
Polícia de Volta Redonda,
foi constatado que todos
eles eram policiais da “Tropa de Elite”.
São eles:
1. SARGENTO EDMILSON – MATRICULA Nº. 37.369.

2. SOLDADO HENRIQUE – MATRICULA
Nº. 69.918.
3. CABO ALBUQUERQUE – MATRÍCULA
Nº 62.875.
Informações não confirmadas, dão conta que um dos
o Coronéis contratados pela
CSN, o Coronel Ricardo Souza Soares/matric. 35.778,
também seria ex-funcionário
da “Tropa de Elite”.
Ao invés de perseguir e
prender bandidos e traficantes, ficam agredindo trabalhadores que só querem
melhoria salarial.

MEDO DE PERDER MÃO DE OBRA
FAZ CSN FICAR DE “CABELO EM PÉ”
A CSA (Companhia Siderúrgica do Atlântico), está
deixando a Direção da
CSN preocupada.O medo
de perder cada vez mais
profissionais para a sua
concorrente, a CSN, está
reduzindo o tempo de treinamento dos novos operadores para suprir a saída
de seus funcionários para
a CSA.E como fica a segurança e a qualidade dos
novos operadores? Não é
de hoje que estamos alertando sobre a insegurança
que a política da empresa

está causando a todos. A
falta da valorização e o
não reconhecimento profissional podem levar a ocorrência de graves acidentes
na UPV. Só para se ter uma
idéia, um Líder de Equipe
e um Inspetor que ganhavam R$ 1.600 e R$ 1.800
reais respectivamente, foram contratados pela CSA
com o salário de R$ 4.200
e R$ 3.800 reais. E ainda
tem Diretor da CSN afirmando que uma PLR de 2
salários está de bom tamanho.

ATENÇÃO TRABALHADORES DA
ORMEC QUE PASSARAM PARA CSN
O Sindicato está convocando todos os ex- trabalhadores da ORMEC (MANOBREIROS), que passaram para a CSN, para

AI A
TÉ O DIA 10 DE OUTUBRO
COMEÇA HOJE, DIA 5 E V
VAI
ATÉ
OUTUBRO,,
AS INSCRIÇÕES PARA O 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL
DOS METALÚRGICOS DO SUL FLUMINENSE,
OS TRABALHADORES INTERESSADOS EM INSCREVER SEU TIME, BASTA SE DIRIGIR
A UMAS DAS SEDES DESTE SINDICATO, VOLTA REDONDA, RESENDE OU BARRA MANSA.

comparecerem no Sindicato no dia 10, quarta-feira, para tratar dos seguintes assuntos: 1 hora de refeição e PLR.

INFORMAÇÕES, PELO TELEFONE:
(24) 21022840 (VR) - MICHELE
(24) 3323-1584 (BM) - DUDA
(24) 3360-9895 (RES) - MÔNICA.
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