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Na audiência reali-
zada ontem (26), na 3ª
Vara do Trabalho, a CSN
confessou ter implanta-
do, de forma ilegal, o
turno de 8 horas na la-
minação. Neste proces-

Mais uma vez a CSN
não apresenta nenhu-
ma proposta para co-
locar fim ao processo.

Durante a audiên-
cia de conciliação da
ação civil pública,
movida pelo Ministé-
rio Público do Traba-
lho e pelo sindicato,
o juiz perguntou se a

so, o sindicato está co-
brando o fim do turno
e o pagamento das ho-
ras extras, com sua de-
vida bonificação.

O juiz julgará o pro-
cesso na segunda-fei-

O sindicato pede aos trabalhadores que denunciem as áreas onde a empresa está
praticando o turno de 8 horas para que possamos entrar na justiça.

empresa tinha alguma
proposta, e a CSN dis-
se  que não.

 A empresa entregou
a contestação onde in-
siste na posição de que
negociou com o sindi-
cato. Com as atas das
reuniões, provamos que
não houve negociação,
e sim imposição. Fato

confirmado pelo procu-
rador do Ministério Pú-
blico do Trabalho.

O sindicato reiterou o
pedido de liminar para
impedir as demissões, e
o juiz advertiu que já deu
uma decisão de que a
empresa tem que comu-
nicar qualquer demissão
com 48 horas de ante-
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ra (30) e pelas provas
produzidas e apresen-
tadas pelo sindicato e
pela confissão da CSN,
acreditamos que a sen-
tença será a favor dos
trabalhadores, com o

retorno do turno de 6
horas e o pagamento
das horas.

Comunicaremos os
trabalhadores sobre a
decisão.

 E a luta continua!

cedência e que está
acompanhando diari-
amente para não ha-
ver demissões coletivas.

Confiamos que a
justiça irá julgar a ação
impedindo as demis-
sões coletivas e anulan-
do as que já ocorreram
sem negociação com o
sindicato.
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Após um ano de im-
passe, o Planalto resolveu
bater o martelo sobre as
mudanças no cálculo das
futuras aposentadorias,
propondo um meio-ter-
mo para o fim do fator
previdenciário, que será
apresentado no dia 15 de
abril, pelo deputado Pepe
Vargas (PT-RS).

A alternativa é chama-
da de fórmula 85/95 e
mantém o requisito de tem-
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po de contribuição à Pre-
vidência de 30 anos para
mulheres e 35 anos para
homens. A diferença é que
se soma a idade com que
o trabalhador quer se apo-
sentar e os anos de contri-
buição para que receba o
benefício integral.

O fator previdenciário
continuaria a valer para
quem quer se aposentar
mais cedo e abrir mão
do repasse total.

Um homem que, por
exemplo, começasse a
trabalhar aos 16 anos
poderia se aposentar com
o teto da previdência aos
54 anos e seis meses. No
caso das mulheres, a
aposentadoria se daria
aos 49 anos e seis me-
ses. De acordo com o lí-
der do governo, pelo fa-
tor previdenciário a ida-
de de aposentadoria dos
contribuintes é maior.
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Recebemos reclama-
ções que alguns trabalha-
dores das empresas Co-
mau e Vais são desviados
para trabalhar em outras
cidades. A Comau está
mandando seus trabalha-

dores que tem contrato na
Usina Presidente Vargas
para Barra Mansa. E a
Vais está mandando para
a CSA, em Itaguaí.

Entramos em contato
com a direção da Co-
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mau, que se comprome-
teu em solucionar o pro-
blema e estamos espe-
rando a empresa Vais se
pronunciar sobre essa ir-
regularidade.

Estamos atentos.
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Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalista responsável:
Beth Rezende (MTb 25965/RJ) e Thais Soares

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Volta Redonda e Região Sul Fluminense.

Rua Gustavo Lira, 9, Centro - Volta Redonda
CEP.: 27253-280 - Telefax: (24) 2102-2800

As condições dos vestiá-
rios dos trabalhadores da
Comau e Sankyu estão pre-
cárias. Essa é a denúncia
que o sindicato recebeu de
vários trabalhadores. Alguns
banheiros estão sem as por-
tas e as condições de higie-
ne são precárias.

Lembrando que a CSN
é co-responsável pelas ins-
talações utilizadas pelos tra-
balhadores  da Usina Presi-
dente Vargas.

Caso as empresas não
solucionem esses problemas
iremos denunciar à DRT e
pedir uma fiscalização.
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O procurador do Mi-
nistério Público do Traba-
lho incorporou ao proces-
so o dossiê e o abaixo
assinado promovido pelo
sindicato, Cúria Diocesa-
na e os participantes do
Fórum Demissão Zero.

No dossiê há todas as
informações sobre as demis-
sões na CSN, desde dezem-
bro de 2008, e o abaixo
assinado tem cerca de oito
mil assinaturas da popula-
ção contra as demissões.
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