
Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense
Volta Redonda, 07/11/2008 - Edição nº 339

Mais uma grande
conquista do sindicato

CSN tem que emitir o PPP
Trabalhadores não precisam esperar mais nove meses e já podem se
aposentar com os PPP´s baseados no laudo atual da CSN, segundo

decisão da justiça, publicada no Diário Oficial de 5/11/2008.

O INSS entrou com uma Ação
Civil Pública contra a CSN para
impedir que a empresa fornecesse
os PPP´s aos seus trabalhadores,
alegando que o laudo técnico
ambiental não está atualizado. A
Justiça já havia decidido que a
CSN não poderia emitir os PPP´s
até a conclusão do novo laudo, o
que garantiu um prazo à empresa
de nove meses para a conclusão
do mesmo.

Mas o sindicato, vendo que
nessa briga do INSS com a CSN os
trabalhadores é que estavam
sendo prejudicados, já que não
estavam conseguindo a concessão
do pedido de aposentadoria,
entrou no processo como
interessado, defendendo o direito
dos trabalhadores e garantindo
que o INSS conceda as
aposentadorias com base nos
PPP´s, baseados no laudo
existente.

Veja ao lado a decisão da
justiça:
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O acordo coletivo do
turno da Sankyu venceu
na quinta-feira, dia 30
e, em reunião com a di-
reção do sindicato, a
empresa informou que

O  C l u b e  PC l u b e  PC l u b e  PC l u b e  PC l u b e  Pa l m a -a l m a -a l m a -a l m a -a l m a -
resresresresres conv ida todos os
meta lúrg icos  para o
super pagode com o
Grupo Realce e con-
vidados. Todos os do-
mingos a part i r  de 20
horas. Damas grá t i s .

Sóc ios  do s ind ica-
to  têm 40% de des-
c o n t o  e m  e v e n t o s
c o m  g r u p o s  d a  r e -
g ião e 20% com ou-
t ras  a t rações .

O Clube Palmares
fica na rua Roma, 1 –
Jard im Europa/Vol ta
Redonda

Os trabalhadores da
CSN de Congonhas (MG)
também decidiram por
uma negociação por meio
do sindicato, colocando
fim a Comissão. A deci-
são foi tomada por meio
de votação, como em

INFORME

Em Congonhas, trabalhadores
também decidem pela negociação

da PLR com o sindicato
Volta Redonda.

Nas empresas Saint
Gobain, SBM e Sankyu os
trabalhadores também
decidiram pela negocia-
ção por acordo coletivo
e as empresas acataram,
mas a CSN, como sem-

pre, não respeita a deci-
são dos trabalhadores.

O presidente Renato
Soares entrou em contato
com os presidentes dos
sindicatos que represen-
tam os trabalhadores das
outras unidades da CSN

no Brasil, que fazem par-
te da Comissão de nego-
ciação e todos tem a mes-
ma postura e defendem
o fim da comissão e a
negociação por meio de
acordo coletivo, entre sin-
dicato e a empresa.

Sindicato conquistou turno
de 6 horas na Sankyu

implantará o turno de 6
horas para os trabalha-
dores, nos mesmos mol-
des prat icados pela
CSN.

Essa é uma grande vi-

tória do sindicato e dos
trabalhadores da
Sankyu, que terão mais
qualidade de vida, mais
tempo para o lazer e
com a família.

Com o objetivo de
desagregar o Recreio
dos trabalhadores da
Fundação CSN, os fun-
cionários da empresa
associados ao clube te-
rão que pagar integral.

Há seis meses, a di-
reção da empresa já
havia aumentado o va-
lor da mensalidade e,

CSN não vai mais subsidiar
os 50% para os sócios do
Recreio, direito garantido
no edital de privatização

agora, decidiu que não
vai mais subsidiar os
50% aos funcionários e
sócios do clube.

A direção do sindi-
cato entende que isso
é um desrespeito aos
trabalhadores e seus
famil iares, pr incipal-
mente aqueles que já
faziam parte da empre-

sa antes da privatiza-
ção.

O valor cobrado ao
assoc iado aumentou
100% e isso sem con-
tar com os valores ex-
tras cobrados, que au-
men ta ram mai s  de
60%, para quem utili-
za os serviços de aca-
demia e outros.

O sindicato informa
que os trabalhadores
da Sankyu continuam
tendo direito a utiliza-
ção do Centro Odon-
tológico do Sindicato.

PlanoPlanoPlanoPlanoPlano
odontológico dosodontológico dosodontológico dosodontológico dosodontológico dos

trabalhadorestrabalhadorestrabalhadorestrabalhadorestrabalhadores
da Sankyuda Sankyuda Sankyuda Sankyuda Sankyu
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PLR DOS TRABALHADORES DPLR DOS TRABALHADORES DPLR DOS TRABALHADORES DPLR DOS TRABALHADORES DPLR DOS TRABALHADORES DA A CSNA A CSNA A CSNA A CSNA A CSN

A CSN acaba de demi-
tir um trabalhador da co-
queria após questionar o
corte do valor referente à
periculosidade. A área é
considerada perigosa, já
que os trabalhadores lidam
com o risco constante de
explosão e sem este reco-
nhecimento o trabalhador
fica prejudicado, principal-
mente no período da apo-
sentadoria.

Trabalhador reivindica
perda do adicional de

periculosidade e é afastado
da empresa

Em 1999, a CSN mo-
dificou o código da peri-
culosidade transformando-
a em vantagem pessoal
no contra cheque do tra-
balhador. Já em 2008,
tentando acertar o erro,
modificou a vantagem
pessoal para periculosida-
de intermitente, o que aca-
bou gerando um passivo
aqueles trabalhadores
contratados que não rece-

biam periculosidade.
O departamento jurídico

deste sindicato entende que
uma vez transformada em
vantagem pessoal não pode
mais ser retirada e nem alte-
rada. E o que o trabalhador
demitido estava reivindican-
do é justamente isso, a peri-
culosidade transformada em
vantagem pessoal, um valor
em torno de R$ 300, que su-
miu do seu salário.

O sindicato entrou com
uma ação para cobrar o pas-
sivo dos últimos cinco anos
do adicional de periculosida-
de dos trabalhadores expos-
tos à radiação ionizante.

Mais uma vez, esta di-
reção cumpriu o seu pa-

Passivo da periculosidade
dos trabalhadores expostos

à radiação ionizante
pel, mas fica a pergunta:
Porque a antiga direção do
sindicato não entrou com
essa ação? Os trabalha-
dores estavam expostos
desde 2003 e foi necessá-
rio o sindicato solicitar à
DRT uma fiscalização e

acionar o Ministério Públi-
co para que este direito fos-
se garantido.

Os trabalhadores interes-
sados em acompanhar o pro-
cesso devem procurar o de-
partamento jurídico do sindi-
cato para pegar o número.

PLR da CSNSAÚDE ORAL
O sindicato se reuniu

com a CSN, durante
mesa redonda realiza-
da na Delegacia Regi-
onal do Trabalho, para
discutir os serviços
odontológicos presta-
dos pelo Sesi aos meta-
lúrgicos. A princípio, se-
gundo a CSN, o contra-
to seria provisório, mas,
até o momento, ainda
mantêm os serviços da

entidade que não aten-
de as necessidades dos
trabalhadores.

Em comum acordo
com a empresa, o pra-
zo determinado peran-
te a Delegacia Regio-
nal do Trabalho para
definir os serviços é o
de 19 de novembro.
Até lá, a direção do
sindicato estará aguar-
dando.

Vais
Eleições
da CIPA
A empresa Vais do

Brasil realizará, na se-
gunda-feira, dia 10, a
eleição da CIPA 2009. A
votação será realizada
no horário de 7h30 às
16h20, na oficina de ma-
nutenção de segmentos e
moldes.

A direção do Sindica-
to e a CSN teriam uma
reunião no Ministério Pú-
blico do Trabalho para
solucionar o impasse da
PLR 2008/2009 dos tra-
balhadores.

A audiência foi adi-
ada  em função  do
tempora l  de  on tem,
que resultou na queda
de energia, e deverá
acontecer na próxima
semana.

A PLR dos trabalha-
dores da CSN tem o
prazo para ser  quita-
da em abril de 2009.

A direção do sindi-
cato se mostrou dis-
po s t a  a  negoc i a r  a
t odo  momen to  e  a
CSN insiste em desres-
pei tar a decisão dos
trabalhadores.

Qual o medo da em-
presa em negociar com
o sindicato?

Perícia no
bairro

Vila Rica
Os trabalhadores que

moram no bairro Vila
Rica devem ficar atentos.
É que a partir da próxi-
ma quinta-feira, dia 13,
haverá uma perícia em
288 casas por determina-
ção da justiça.

A perícia faz parte do
processo movido contra a
Caixa, CBS e a Via Enge-
nharia e verificará as ale-
gações dos moradores da
construção das casas com
materiais inferiores aos
que constam no memori-
al descritivo.
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20 anos da
greve de 1988

A nossa gestão reafirma o com-
promisso, não só de resgatar a his-
tória de luta dos trabalhadores de
Volta Redonda, como também dos
movimentos organizados da cida-
de. E para dar cumprimento a este
propósito está reconquistando di-
reitos dos trabalhadores como o
turno de 6 horas, garantindo no-
vos direitos, recuperando o patri-
mônio do sindicato e reabrindo as
portas do sindicato para a popu-
lação de Volta Redonda, por en-
tender que um sindicalismo sério,
de garra, de raça se faz com a par-
ticipação de todos. E essa união
de forças é o nosso compromisso.

Celebrar o s 20 anos da greve
de 1988 é fazer memória de uma
parte da história da cidade de Volta
Redonda que jamais poderá ser es-
quecida. Aquele momento foi im-
portante para a garantia da con-
quista dos trabalhadores, logo após
a promulgação da Constituição
brasileira a chamada Constituição
cidadã, constituição coragem, por
acolher reivindicações que foram
apresentadas diretamente pela so-
ciedade civil organizada, como o
turno de 6 horas e a readmissão
dos demitidos em razão de perse-
guição política.

Os 20 anos da
greve de 1988,
quando o Exército
invadiu a empre-
sa e matou três tra-
balhadores: Willi-
an, Walmir e Bar-
roso, e deixou ou-
tros tantos feridos,
acontece no mo-
mento em que a
Declaração Uni-
versal dos Direitos
Humanos comple-
ta 60 anos, o que
tem um significa-
do muito impor-
tante para todos nós.

Essa greve representou um im-
portante avanço, a reafirmação da
democracia e afirmação da Cons-
tituição que também está comple-
tando 20 anos, a greve exigia da
empresa a implantação do turno
de 6 horas e a readmissão dos
demitidos em razão de persegui-
ção política e a garantia dos direi-
tos fundamentais da pessoa huma-
na que é o direito ao trabalho, à
liberdade de organização e de ex-
pressão, a garantia da dignidade.

Resgatar esta história, no mo-
mento que o Sindicato dos Meta-

lúrgicos reconquista o turno de 6
horas e a Comissão de Anistia do
Ministério da justiça caminha para
conclusão dos processos de Anis-
tia dos trabalhadores de Volta Re-
donda, é muito significativo, pois
renova a nossa esperança de que
um mundo mais justo é possível e
que somente com a organização
dos trabalhadores e da sociedade
civil alcançaremos vitórias.

Renato Soares
Presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos da
Região Sul Fluminense

DIA 7/11 – SEXTA-FEIRA
10 às 19h - EXPOSIÇÃO – “20
anos da Greve de 1988”
Local: Espaço de Arte Zélia Arbex
Período da exposição: 7 a 23/11

18h30 - DEBATE ORGANIZADO
PELO CENTRO ACADÊMICO “9
DE NOVEMBRO”, DO CURSO DE
HISTÓRIA DA UNIFOA-VR, SO-
BRE O TEMA: “MEMÓRIA, CUL-

Local: Praça Juares Antunez
10h - Atividades e oficinas de
cultura realizadas pela Rede de
Educação Cidadã
Local: Pça. do Memorial Getú-
lio Vargas
15h - APRESENTAÇÃO DO VÍ-
DEO “VOLTA REDONDA VOLTA
POR CIMA” – LUIS FERNANDO
FERRAZ (somente para convidados)
Local: Teatro Gacemss  2

TURA E MOVIMENTOS SOCIAIS”
Local: Colégio Volta Redonda

DIA 8/11 - SÁBADO
17h - DEBATE SOBRE O TEMA:
“20 ANOS DA RESISTÊNCIA
OPERÁRIA E VIOLÊNCIA MILITAR
NA GREVE DE 1988”
Local: Memorial Zumbi
DIA 9/11 - DOMINGO
9h - CULTO ECUMÊNICO


