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Nos dias 30 e 31/10, a
direção deste Sindicato
dos Metalúrgicos esteve,
novamente, em reunião
com a CSN para discutir
o adiantamento de parte
da PLR dos trabalhado-
res e mostrou-se intran-
sigente. Até o presente
momento, seus colabo-
radores ficam sem uma
decisão da empresa.

A CSN apresentou uma
desculpa que não pode
antecipar a PLR porque
não existe uma acordo
assinado em 2007. Só
que no ano passado não
havia acordo e ela ante-
cipou parte da PLR. Além
do mais, a CSN não reu-

ANTECIPAÇÃO DA PLR DA CSN
ne a Comissão de PLR
desde dezembro do ano
passado. E é esta Comis-
são a responsável pela
assinatura do acordo.

A direção deste sindica-
to está chegando a con-
clusão de que realmente
a CSN não faz questão
de valorizar os seus tra-
balhadores e, este ano,
em especial, apesar de
seus lucros superiores aos
dos últimos anos, resol-
veu punir seu corpo de
funcionários. E é por isso
que esta diretoria defen-
de que as negociações se-
jam feitas diretamente
com os sindicatos.

Enfim, após todo este

Agora não tem mais
jeito, a CSN tem até o
dia 30 de novembro
para implantar o inter-
valo de uma hora de
refeição para os traba-
lhadores que fazem tur-
no ininterrupto de re-
vezamento. Este prazo
foi concedido pela juí-
za da 2ª Vara do Tra-
balho Drª Linda Bran-
dão, que atendendo

pedido da empresa,
que alegou a necessi-
dade de mais tempo
para a contratação de
novos funcionários.
Importante ressaltar
que o Acordo Coletivo
do Turno/2006 deter-
mina de forma expres-
sa, que o intervalo de
refeição será  pratica-
do dentro da jornada
de 8 horas.

INTERVALO DE ALMOÇO
PARA OS TRABALHADORES

DO TURNO DA CSN

tempo e trâmite para que
a empresa tivesse toma-
do a decisão, ainda não
temos uma resposta. E
é em função desta polí-

tica abusiva de explora-
ção de seus trabalhado-
res que tem perdido
seus profissionais para
outras empresas.

TURNO DE REVEZAMENTO
SEM ACORDO COLETIVO

NA COMAU
A Direção do Sindica-

to, constatou através da
DRT/VR que a empresa
Comau, em 2003, im-
plantou o Turno de Reve-
zamento de 8 horas sem
Acordo Coletivo.

O Sindicato decidiu que
irá acionar a empresa na
Justiça do Trabalho, para
que ela pague aos seus
trabalhadores as duas
horas que excedem a
sexta hora trabalhada e

a possível diferença de
trinta minutos no horá-
rio de refeição. O Sindi-
cato cobrará da CSN
também explicações dos
motivos pela qual a em-
presa não fiscalizou a ir-
regularidade praticada
pela Comau.

Brevemente o Sindica-
to estará convocando as-
sembléia com os traba-
lhadores para darmos
início nas ações judiciais.
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FORRÓ NA SUB-SEDE DO RETIRO

Em assembléia realiza-
da na última sexta-feira,
dia 26, na sede do sindi-
cato, os trabalhadores da
Comau reprovaram a
proposta de Banco de
Horas Negativo, apresen-
tada pela direção da em-
presa ao Sindicato. Dife-
rentemente do que alguns
chefes andam dizendo na
Comau, a assembléia tra-
tou única e exclusivamen-
te deste assunto. A dire-
ção do Sindicato, antes da

assembléia, entrou em
contato com o RH da
empresa, informando
que a proposta do jeito
que foi apresentada se-
ria rejeitada pelos traba-
lhadores. Esclarecendo
que as horas demanda-
das pela empresa quan-
do compensadas, não
seriam bonificadas em
50% e 70%. A direção da
Comau, de forma irredu-
tível, decidiu manter a
proposta de compensa-

Conforme a cláusula
11ª, que trata do PPP (Per-
fil Profissiográfico Previ-
denciário) determina um
prazo de 30 dias da soli-
citação para que a CSN
entregue o documento
aos empregados da ati-
va. E também, em caso
de demissão, o trabalha-
dor tem o direito de rece-
ber o PPP no ato da ho-
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O Sindicato está infor-
mando aos trabalhado-
res que saíram da em-
presa Ormec para a
CSN que o último pra-
zo para a entrega dos
documentos para a
Ação Coletiva da PLR e
do Turno é a próxima
quarta-feira, dia 7 de
novembro, até às 17h.
Os interessados devem
procurar o Setor Jurídi-

mologação da rescisão
do contrato de trabalho
com a empresa.

O sindicato está atento
para que no ato da ho-
mologação o trabalhador
receba o seu PPP, exigin-
do da empresa a garan-
tia do cumprimento deste
direito, que, em alguns
casos, pode ajudar para
a aposentaria especial.

Atenção trabalhador que está se desligando da
CSN. A cláusula 20º do Acordo Coletivo 2007/2008,
que trata do período pré-aposentadoria, garante que
os empregados que forem demitidos da CSN, fal-
tando 12 meses ou menos para terem direito à apo-
sentadoria especial ou normal, em seus prazos mí-
nimos, a CSN garantirá o pagamento das contri-
buições previdenciárias e da CBS, a parte do em-
pregado e a da empresa.
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co do Sindicato, forne-
cendo nome, número
de matrícula e o núme-
ro do telefone para
contato.

Informa também aos
trabalhadores que já
estiveram no sindicato,
que existem algumas
pendências, que devem
comparecer novamen-
te ao Setor Jurídico des-
te Sindicato.
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ção de 1 hora compen-
sada por 1 hora trabalha-
da. Além de a empresa
querer que o acordo tives-
se dois anos de validade,
o que levou a sua rejei-
ção pela assembléia. De-
cidiu então partir para
retaliação divulgando um
comunicado interno. Infor-
mou que “as entradas em
atraso, saídas antecipadas
ou durante o trabalho, ou
faltas justificadas, não po-
derão ser colocadas em

compensação a exemplo
daquelas geradas por bai-
xa na taxa de aplicação da
mão de obra. Os atesta-
dos médicos terão que ter
o reconhecimento de firma
do médico. Sobre o saldo
de greve, as horas não
compensadas até 10 de
outubro, serão desconta-
das no pagamento de  no-
vembro”. Apesar de tudo
isso, o Sindicato informou
à empresa que está aber-
to a negociação.

Na madrugada do último dia 22/10, houve dois
tiros na direção da guarda patrimonial da CSN. O
encarregado Hélio vive falando que o pessoal está
vendo fantasma. A sorte mesmo é que quem atirou
é ruim de pontaria.

GUARDGUARDGUARDGUARDGUARDAS DAS DAS DAS DAS DA CSNA CSNA CSNA CSNA CSN

com a BANDA G3Toda quinta-feira,
de 20 às 24h

Av. Antônio de Almeida, nº603, Retiro
Desconto ao associado da sub-sede do Retiro


