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O sindicato agendou
reunião com a CSN
para discutir problemas
do dia-a-dia dos traba-
lhadores. Entre as vá-
rias questões penden-
tes, é tema da reunião
a escala do turno, que
a empresa se compro-
meteu em mudar, a
PLR, plano odontológi-

O sindicato está re-
cebendo muitas denún-
cias sobre o não cum-
primento dos 15 minu-
tos de intervalo de lan-
che. Por exemplo, na
área do Gerente Geral,
Sr. Vilela. É bom escla-

Sindicato vai se reunir com
a CSN no próximo dia 25

co, entre outros.
Sobre o plano odon-

tológico, as reclama-
ções são muitas e o
Sesi, que prestava ser-
viço temporário, está fi-
cando definitivo, mes-
mo sem atender aos
trabalhadores adequa-
damente.

O acordo coletivo é

assinado pela direção
da empresa, que tem
que garantir o seu cum-
primento. O sindicato
está fazendo o seu pa-
pel de lutar e defender
os direitos dos trabalha-
dores. Com certeza, o
sindicato não deixará
que a CSN faça o que
bem entender.

Após várias reivin-
dicações dos traba-
lhadores da UPV, fi-
nalmente será rea-
berto o refeitório 12
da CSN. Primeira-
mente, o refeitório
vai atender o reparo
do LTQ e, a partir do
dia 1º de outubro,
passará a atender os
funcionários da em-
presa para o almoço
e desjejum.

Refeitório 12
da CSN será

reaberto

O sindicato está de
olho: atenção

gerências da CSN!
Estão abertas as ins-

crições, desde o dia 8
passado, para os traba-
lhadores que desejam
concorrer às eleições
para CIPA 2008/2009.
Os interessados devem
procurar o RH da empre-
sa até o dia 22/9 para
fazer sua inscrição.

A eleição será no dia
30/9 e, em seguida, será
realizada a apuração.

É importante que o tra-
balhador eleja um repre-
sentante comprometido
com as normas de segu-
rança e com os interes-
ses dos metalúrgicos. To-
dos devem participar!

COMAU

recer a este e a todos
os gerentes que os tra-
balhadores chegam 15
minutos antes do horá-
rio para ter o direito ao
intervalo. Se a prática
continuar o sindicato
acionará a justiça.

Eleições da CIPA

PARTICIPE DOS 20 ANOS DO “9 DE NOVEMBRO”
Este ano, o sindicato vai realizar um grande evento em homenagem aos 20 anos da greve

de 1988. Para isso, conta com a colaboração dos companheiros que tiverem fotos, documentos,
livros, uniforme da CSN da época, entre outros, para que sejam doados ou emprestados para

enriquecer ainda mais a nossa exposição no Espaço das Artes Zélia Arbex. Os interessados
podem se dirigir ao sindicato e procurar o diretor da comunicação, Pinho.

Serviço odontológico
A empresa já assinou

o contrato com a Unio-
donto e os trabalhadores

poderão fazer o seu ca-
dastramento a partir do
dia 1/10, no RH.
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CARTÃO ALIMENTCARTÃO ALIMENTCARTÃO ALIMENTCARTÃO ALIMENTCARTÃO ALIMENTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO
O acordo colet ivo

2008 garantiu aos tra-
balhadores da Magne-
sita o fornecimento de
um cartão alimentação,
mas as compras esta-
vam limitadas a somen-
te alguns mercados da
cidade.

Atendendo as reivin-
dicações dos trabalha-

MAGNESITA
dores, o sindicato se reu-
niu com a empresa para
pedir a expansão da rede
de supermercados para
que os trabalhadores
possam fazer suas com-
pras naqueles que ofere-
cerem o menor preço.

A empresa informou
que, até a próxima sema-
na, o supermercado
Royal passará a aceitar o

cartão alimentação,
além daqueles que já es-
tavam acordados.

INSALUBRIDADEINSALUBRIDADEINSALUBRIDADEINSALUBRIDADEINSALUBRIDADE
Em breve, o sindicato

informará aos trabalha-
dores sobre a insalubri-
dade da empresa Mag-
nesita  já que o seu de-
partamento jurídico está
fazendo um estudo so-
bre a situação.

Após a implantação do
turno de 6 horas na CSN,
as empresas contratadas
estão sofrendo com a per-
da da mão-de-obra para
a empresa.

Na verdade, o que vem
ocorrendo é que isso está
provocando outras em-
presas a também implan-
tar o turno de 6 horas já

FIQUE POR
DENTRO

TTTTTurno de 6 horas nasurno de 6 horas nasurno de 6 horas nasurno de 6 horas nasurno de 6 horas nas
contratadas da CSNcontratadas da CSNcontratadas da CSNcontratadas da CSNcontratadas da CSN

que não estão conseguin-
do manter o trabalhador
cumprindo o turno de 8
horas. Até aí tudo bem. O
grande problema é que as
contratadas estão com di-
ficuldade de implantar o
turno de 6 horas em fun-
ção da evasão da mão-de-
obra para a CSN.

As contratadas formam

mão-de-obra para a CSN
e depois esses trabalhado-
res acabam saindo da em-
presa e migrando para
outras regiões em função
da oferta de salário. Um
exemplo é a Magnesita
que está tendo que refor-
mular o seu quadro de
pessoal em função da per-
da de mão-de-obra.

Criar sindicatos no
Brasil ficou mais fácil do
que criar empresas. Na
UPV há sindicatos, par-
ceiros dos patrões, que
estão filiando trabalha-
dores automaticamente,
logo que são contrata-
dos. E, pior, não defen-
dem os interesses dos
trabalhadores. Aliás, al-
guns destes profissionais
fazem parte da base dos
metalúrgicos.

Nos próximos bole-
tins serão informados os
nomes dos sindicatos
que não atuam na de-
fesa dos trabalhadores.

SindicatosSindicatosSindicatosSindicatosSindicatos
cartoriais,cartoriais,cartoriais,cartoriais,cartoriais,

amigos dosamigos dosamigos dosamigos dosamigos dos
patrõespatrõespatrõespatrõespatrões

AuxílioAuxílioAuxílioAuxílioAuxílio-----doença que garantedoença que garantedoença que garantedoença que garantedoença que garante
FGFGFGFGFGTS tem nova regraTS tem nova regraTS tem nova regraTS tem nova regraTS tem nova regra

O INSS (Instituto Na-
cional do Seguro Soci-
al) definiu novas regras
para o auxílio-doença
acidentário -benefício
que tem o mesmo valor
do auxílio-doença, mas
dá ao trabalhador o di-
reito de receber o FGTS
durante o afastamento
e ainda garante a es-
tabilidade de um ano
após ele retornar a sua
atividade.

Agora, se o segurado
conseguir o benefício e

a empresa contestar, o
trabalhador só será cha-
mado de novo à perícia
se o médico do INSS acei-
tar os argumentos da em-
presa. Caso contrário,
seus direitos (FGTS e es-
tabilidade) estarão asse-
gurados. Além disso, se
o trabalhador conseguir
o auxílio acidentário e
fazer uma nova perícia
(para prorrogação ou re-
consideração de benefí-
cio), o tipo de auxílio não
poderá mudar.

Por exemplo, um tra-
balhador sofre de LER e
é digitador. Após passar
por uma perícia, o INSS
concede ao segurado o
auxílio acidentário por
um ano. No final do pra-
zo, o trabalhador pede
a prorrogação do bene-
fício e passa por nova
perícia. Agora, esse exa-
me só poderá manter ou
não o benefício, mas
não trocá-lo. Ou seja, se
a nova perícia compro-
var que a incapacidade

continua, o auxílio con-
tinuará a ser o aciden-
tário. Antes, o perito po-
deria trocar o benefício
para o auxílio comum -
sem FGTS e estabilidade.

Outra mudança é que
as informações sobre o tipo
de benefício ficarão mais
claras. Na correspondên-
cia enviada pelo INSS ao
trabalhador, antes, só
eram informados códigos
de difícil entendimento.

Fonte: Jornal Agora
São Paulo, 12/09/2008


