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Como prevê o acordo coletivo, o sindicato e a CSN se reuniram na quinta-feira, 25, para discutir
propostas que resolvam as pendências do dia-a-dia dos trabalhadores. Os assuntos em pauta foram:

a tabela do turno, o atendimento odontológico e a PLR.

REUNIÃO COM A CSN
Avanço na tabela do turno

TURNO DE 6 HORAS
A CSN se compro-

meteu em negociar,
num prazo de 15 dias,
a nova escala do turno
e discutir uma proposta
com o sindicato de três
tabelas. A mudança pas-

A CSN está enrolan-
do, os dias estão pas-
sando e a PLR dos tra-
balhadores ainda não
começou a ser discutida.

Em votação legítima,
84% dos trabalhadores
da empresa decidiram
que a PLR deverá ser

sará pela apreciação
dos trabalhadores.

Além disso, a empre-
sa garantiu que verifica-
rá com as gerências a
reclamação quanto aos
15 minutos de descan-
so, que alguns supervi-

sores não estão deixan-
do o trabalhador tirar.

ATENDIMENTO
ODONTOLÓGICO
A empresa informou

que levantou os proble-
mas encontrados e, jun-
to com o Sesi, amenizou

as irregularidades. O sin-
dicato avisou a empresa
que uma solução defini-
tiva tem que ser apresen-
tada, pois o prazo para a
implantação de um pla-
no odontológico terminou
no dia 24 de setembro.

E A PLR... CSN ENROLA E NÃO DEFINE NEGOCIAÇÃO
negociada com o sindi-
cato, por meio de acor-
do coletivo, como prevê
a Lei 10.101.

A votação foi realiza-
da de forma transparen-
te e democrática, para
que todos os trabalha-
dores da empresa pu-

dessem participar.
Mas a CSN, como

era de se esperar, não
concorda com o resul-
tado da votação, que
prejudica diretamente
seus interesses de ar-
rochar ainda mais o
valor distribuído para

os trabalhadores.
Haverá uma audiên-

cia de conciliação no
próximo dia 9, às 14h.

Lembrando que o
sindicato já enviou dois
ofícios pedindo o início
das negociações, e até
agora nada.

O Tribunal Superior
do Trabalho (TST) man-
teve uma decisão do Tri-
bunal Regional do Traba-
lho (TRT) do Paraná que
condenou a C&A a pa-
gar uma indenização a
uma funcionária por da-
nos morais por prática de

ASSÉDIO MORAL

TRABALHADORA RECEBE INDENIZAÇÃO DE R$ 30 MIL POR DANOS
discriminação de funcio-
nárias pela idade e pelo
padrão de beleza.

A trabalhadora, após
ser demitida, entrou
com uma ação contra a
empresa pedindo uma
indenização por danos
morais alegando ter se

sentido humilhada e ul-
trajada porque sua de-
missão teria ocorrido
em função da idade e
por critérios relaciona-
dos à aparência física.
Ela foi contratada como
vendedora aos 28 anos
e demitida aos 38 anos.

A primeira instância con-
denou a empresa ao pa-
gamento de uma indeni-
zação de R$ 30 mil, deci-
são confirmada pelo TRT.
No TST, o relator do pro-
cesso, ministro Guilherme
Caputo Bastos, negou o
recurso da empresa.
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ELEIÇÕES 2008
Cuidado com candi-

datos que oferecem re-
médios, cestas básicas,
empregos temporários
e etc. Geralmente es-
ses candidatos são
apoiados pelos patrões.

É bom lembrar que na
greve do ano passado,
nenhum vereador se co-
locou ao lado do sindica-
to para defender os inte-
resses dos trabalhadores.

É coerente, já que a

maioria ou é empresá-
rio ou recebeu recursos
para se elegerem.

Por isso, vamos votar
em candidatos compro-
metidos com os interes-
ses dos trabalhadores.

A decisão da CSN
de realizar um paradão
na STQ com a contra-
tação temporária de
mais de 1 mil trabalha-
dores,está soando mui-
to estranho para o sin-
dicato. E logo antes das
eleições.

Recebemos informa-
ções que essas contra-
tações são, suposta-
mente, para favorecer
um certo candidato.

Estamos atentos!

A data da eleição da
Cipa na Comau foi
transferida do dia 30
para o dia 2 de outubro.

A mudança foi feita
com a autorização da

DRT e o consentimento
dos trabalhadores inscri-
tos e do sindicato em fun-
ção do paradão na LTQ2.

Lembrando que é
importante que os tra-

balhadores votem em
candidatos comprome-
tidos com a segurança
no ambiente de traba-
lho e na prevenção de
acidentes.

Atenção trabalhadores daAtenção trabalhadores daAtenção trabalhadores daAtenção trabalhadores daAtenção trabalhadores da
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Recebemos várias
reclamações dos traba-
lhadores dessas em-
presas, que recorrem
ao Sindicato dos Meta-
lúrgicos para ajudar em
diversas pendências.

Os sindicatos que re-
presentam essas catego-
rias descontam a contri-
buição direto no contra-
cheque dos sócios, que

muitas vezes nem foram
comunicados. Além disso,
não realizam um trabalho
comprometido e não dão
assistência às reivindica-
ções da categoria.

O sindicato realizará
uma assembléia com os
trabalhadores dessas
empresas para saber
qual o sindicato eles
querem pertencer.

Plano odontológicoPlano odontológicoPlano odontológicoPlano odontológicoPlano odontológico
na Sankyuna Sankyuna Sankyuna Sankyuna Sankyu

Na última reunião
ficou acertado que
será implantado o
plano odontológico,
em convênio com a
Uniodonto, para os
trabalhadores.

Por enquanto, o pla-
no não será extensivo

aos dependentes em
função da alteração do
novo sistema da folha
de pagamento da
Sankyu.

Em breve divulgare-
mos a data da implan-
tação e os detalhes do
novo plano.

INFORME DINFORME DINFORME DINFORME DINFORME DA SECRETA SECRETA SECRETA SECRETA SECRETARIA DARIA DARIA DARIA DARIA DA MULHERA MULHERA MULHERA MULHERA MULHER

Se você passou ou está
passando pelo processo
de separação conjugal e
está com dificuldades
para lidar com isso, ve-
nha participar do Grupo
de Apoio Separar-se.

Os encontros serão

realizados às quintas-fei-
ras, às 19h30, na sede
do sindicato.

O trabalho de assistên-
cia é feito gratuitamente.

As inscrições podem
ser feitas na recepção do
sindicato.

ESCLARECIMENTOESCLARECIMENTOESCLARECIMENTOESCLARECIMENTOESCLARECIMENTO
Conforme matéria publicada no último bole-

tim, o convênio odontológico com a Uniodonto
foi implantado para os trabalhadores da Comau.
A CSN ainda não fechou contrato com nenhuma
empresa para atendimento odontológico.

RRRRRevitalização da Pevitalização da Pevitalização da Pevitalização da Pevitalização da Praçaraçaraçaraçaraça
Juarez AntunesJuarez AntunesJuarez AntunesJuarez AntunesJuarez Antunes

O sindicato reivindi-
cou junto ao Governo
Municipal, que garantiu
a revitalização do sím-
bolo da luta dos traba-
lhadores, a Praça Jua-

rez Antunes. Esta foi
uma conquista impor-
tante para manter o pa-
trimônio histórico dos
metalúrgicos do Sul Flu-
minense.

ATENÇÃO VICTOR KINGNA ORLANDO
Favor comparecer com urgência
ao departamento jurídico do sindicato.


