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Por causa das arbitra-
riedades da CSN a PLR
dos trabalhadores ainda
não foi negociada. Algu-
mas perguntas incomo-
dam a todos.

Porque a CSN não
quer negociar direto com
o sindicato, respeitando
o resultado da votação,
onde 84% dos trabalha-

Cadê a PLR da CSN??
dores optaram pela ne-
gociação por meio de
acordo coletivo?

Com a realização da
votação a empresa achou
que já tinha cumprido a
determinação do juiz, e
que só isso bastava.

A direção do sindicato
foi até o juiz que, a prin-
cípio, achou que a CSN

estava com a razão. Ex-
plicamos então o porquê
da realização da eleição
e sua finalidade.

E que, a partir da apro-
vação dos trabalhadores
a mudança na forma de
negociação é legítima.

A empresa tem que res-
peitar e acatar a decisão
de seus "colaboradores" e

dar início ao processo.
Como sempre, o pre-

sidente Renato Soares e
a diretoria entendem que
o diálogo ainda é o me-
lhor caminho e quer fa-
zer uma proposta viável,
pois um bom acordo é
aquele que todas as par-
tes ficam satisfeitas.

Com a palavra a CSN.

Trabalhadores da CSN expostos
à radiação ionizante ganham
na justiça direito ao adicional

de periculosidade
Em uma ação civil

pública, a CSN foi jul-
gada e condenada a
pagar o adicional de
periculosidade para cer-
ca de 75 trabalhadores
expostos à radiação io-
nizante.

A decisão confirma o
laudo da fiscalização
feita pela Subdelegacia
do Trabalho de Volta Re-
donda que oficiou o Mi-
nistério Público do Tra-

balho e garantiu o pa-
gamento a part i r  de
maio de 2007.

O sindicato aguarda
a decisão das ações que
ajuizou para que os tra-
balhadores expostos re-
cebam os valores corres-
pondentes ao período
anterior a maio de 2007.

A direção do sindica-
to tem o compromisso de
garantir os direitos dos
trabalhadores.

SANKYU
Veja o que diz o acordo
sobre a reclassificação:

Decorridos 6 meses
de efetivo e contínuo
exercício da atividade
profissional que não a
habitual, obriga-se à
empresa, além do pa-
gamento do salário do
cargo, a reclassificação
do t rabalhador após
avaliação de desempe-

nho, fazendo as compe-
tentes anotações em sua
carteira de trabalho.

Ou seja, após 6 meses
de treinamento na nova
função e avaliação de de-
sempenho o trabalhador
tem que ser reclassificado
e receber o salário com-
patível com o cargo.

E sobre a aposentadoria :
Será garantido o empre-

go ou a remuneração a
todo empregado que esti-
ver em um prazo máximo
de 1 ano de efetiva apo-
sentadoria por tempo de
serviço. Desde que conte
com 5 anos de contrato de
trabalho na empresa e
comprove perante a empre-
sa seu tempo de serviço, por
documento emitido pela
previdência social, ressalva-
dos os casos de justa causa

e paralisação ou encerra-
mento de atividades, fican-
do sem efeito a estabilida-
de no caso do empregado
resolver não se aposentar
naquele prazo.

PPPPParágrafo único:arágrafo único:arágrafo único:arágrafo único:arágrafo único: Caso
o empregado dependa de
documentação para com-
provação do tempo de ser-
viço, terá o prazo improrro-
gável de 30 dias a contar
da data da notificação da
dispensa para apresentá-la.

Acesse o site do sindicato e
conheça as empresas que

oferecem descontos e
vantagens para os associados.

www.sindmetalsf.org.br
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A direção da Sankyu
tem que se preocupar
mais com os trabalhado-
res. Na última sexta-fei-
ra, 17, um trabalhador
sofreu uma queda de,
aproximadamente, 6 me-
tros. O acidente foi cau-

ACIDENTE NA SANKYU

ESTACIONAMENTO DA CSN
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A CSN insiste em co-
meter atos de discrimi-
nação com os trabalha-
dores das contratadas,
que ficam claros em ati-
tudes como a distribui-
ção das vagas do esta-
cionamento da empresa.

Os funcionários das
contratadas têm que
estacionar suas motos
e carros em locais que

não são seguros, como
nas calçadas e pátios,
correndo o risco de se-
rem multados.

Tudo isso porque a
CSN não amplia as va-
gas do estacionamento
para atender a todos os
trabalhadores.

São duas possibilida-
des: ou a empresa não faz
a ampliação de má von-
tade, pois tem espaço

para isso, ou seus proje-
tistas não são capazes de
apresentar um projeto que
atenda a demanda.

PARTE 2PARTE 2PARTE 2PARTE 2PARTE 2
Além disso, é bom que

a empresa fique atenta a
possíveis acidentes com o
entra e sai de carros e
motos de forma desorde-
nada, principalmente no
estacionamento da passa-
gem superior.

TRABALHADORES SÃO
PROIBIDOS DE LEVAR MARMITA

A CSN fornece um
lanche aos trabalhadores
que, segundo a empre-
sa, está em conformida-
de com o PAT, Programa
de Alimentação do Tra-
balhador, mas que não
sustenta. Para não fica-
rem com fome os com-
panheiros começaram a
levar marmitas de casa.

Demonstrando o seu
descaso a CSN proibiu
os trabalhadores de le-
var a marmita e comer

durante os 15 minutos
de intervalo. Mais uma
atitude arbitrária e co-
varde, já que muitos
trabalhadores moram
em cidades distantes e
demoram pra chegar
em casa.

O sindicato entende
que atitudes como essa,
de desvalorização dos
profissionais, são a moti-
vação para os trabalha-
dores partirem para outras
empresas siderúrgicas.

FALTA DE HIGIENE NAS
INSTALAÇÕES DA CSN

Algumas áreas da
CSN estão em péssimas
condições de higiene e
os t rabalhadores da
empresa e das contra-
tadas são obrigados a
exercerem suas funções
neste ambiente.

São banheiros imun-
dos, bebedouros sujos e
que não passam por
limpeza constante, mui-
tos pombos nas áreas,
que são transmissores

de diversas doenças, en-
tre outros problemas.

A responsabilidade
pela fiscalização é da
Cipa e da própria em-
presa, que deve cuidar
para que o ambiente de
trabalho seja adequado
e, na medida do possí-
vel, limpo.

Os trabalhadores que
tiverem denúncias quanto
a falta de higiene devem
procurar o sindicato.

VASECTOMIA
Como e onde fazer?Como e onde fazer?Como e onde fazer?Como e onde fazer?Como e onde fazer?

A vasectomia é um
método contraceptivo
mais prático e rápido.
A cirurgia impede a
circulação dos esper-
matozóides produzi-
dos pelos testículos e
o homem, quando
chega ao orgasmo,
l ibera sêmen, mas
sem espermatozóides.

O Sistema Único
de Saúde - SUS, rea-
liza a cirurgia gratui-
tamente.

Em Volta Redonda,
os interessados devem
ter mais de 25 anos,
pelo menos 2 filhos vi-
vos e participar de 3
palestras do progra-
ma de planejamento
familiar. O cadastro é
feito no posto de saú-
de mais próximo.

SECRETARIA DE SAÚDE

sado pelo rompimento
da grade de piso.

Se  o acidente ocor-
reu foi porque havia
algum problema que
não foi detectado pela
empresa.

A  apuração se rá

acompanhada pe lo
sindicato e esperamos
que a real causa seja
ident i f icada e provi-
dências sejam tomadas
para que não aconte-
çam mai s  ac iden tes
como este.


