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Ontem, às 15 horas na 3ª Vara do Trabalho, foi realizada a audiência final da ação civil pública, movida
pelo MPT e Sindicato dos Metalúrgicos contra a CSN, para anular as 1.200 demissões e impedir que novas
venham a ocorrer.
Nessa audiência, o juiz ouviu o depoimento do presidente do Sindicato Renato Soares e de duas testemunhas
apresentadas pela CSN, o que foi ótimo porque ficou comprovado que em nenhum momento a empresa
teve a intenção de negociar.
O procurador do Ministério Público do Trabalho e o Sindicato provaram para o juiz, que as demissões foram
ilegais. Por isso, sustentaram que as mesmas devem ser anuladas e que novas sejam impedidas de acontecer.
A sentença sairá no prazo de mais ou menos 10 dias.

O Sindicato dos Metalúrgicos, através do ofício com data do dia 1º de abril,
recebido pela CSN no dia 2 de abril, encaminhou a pauta de reivindicações.
Até agora a CSN não manifestou a vontade de negociar, por isso estamos
dando prazo até hoje (17). Se a empresa não nos chamar para negociar
estaremos buscando os caminhos legais para que ela negocie.  Lembrando
que a nossa data base é dia 1º de maio.
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ACORDO COLETIVO CSN

AUDIÊNCIA NA 3ª VARA
PROCESSO DAS DEMISSÕES

O Sindicato fechou
acordos com

empresas de médio
porte, que garantiram
reposição do INPC e
de todas as cláusulas

sociais. Só a CSN
quer reajuste zero.

CONQUISTAS

O sindicato e a comissão de trabalhadores se
reuniram ontem (16) com a COMAU para negociar a
PLR 2009. Porém, não houve um consenso de valores
entre as partes.  A diretoria da empresa analisará a
proposta do sindicato e assim que for tomada uma
decisão, uma nova reunião será marcada.
Para o sindicato a prioridade é que a COMAU adiante
o valor da PLR aos funcionários como praticado nos
anos anteriores.
Assim que houver nova reunião. Os trabalhadores
serão informados.

PLR DA COMAU

O sindicato colocará na quarta-feira (22) para
votação a proposta  da Comau de renovação do
acordo de compensação de horas.

VOTAÇÃO

Foi entregue a pauta de reivindicações para a direção
da COMAU e da Sankyu ontem (16). O Sindicato vai
criar comissões de trabalhadores para acompanhar
as negociações.

O Departamento de Aposentados e Pensionistas
conta com atendimento médico para os sócios
nas seguintes especialidades: Clínico Geral,
Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista,
Otorrino, Oftalmologista e Geriatria. Consultas
com hora marcada. Mensalidade: R$ 8,00
Endereço: Subsede do Retiro, na Avenida Antônio
de Almeida, 603. Telefone(s): 24 33466179

ATENDIMENTO MÉDICO

ACORDO COLETIVO
COMAU E SANKYU
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Entrou em vigor na última quarta-feira (15) a portabilidade da carência dos planos de saúde. A resolução
normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece limites para a troca de plano e
não alcança todas as modalidades de contrato, mostram os serviços de defesa do consumidor.

A portabilidade de carência (prazo estipulado pelas operadoras que restringem atendimentos ambulatoriais,
consultas, exames e internações) só é possível para os planos particulares (familiares ou não), com contratos
de mais de dois anos (ou três para usuários com doenças ou lesões preexistentes). Só podem trocar de plano
os usuários que estejam com as mensalidades em dia. A regra não vale para usuários que tenham contratos
firmados antes de 1999 e sejam beneficiários de planos coletivos (empresariais).
De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), só 13% dos contratos dos planos
de saúde poderão ser beneficiados pela regra da portabilidade.

O sindicato está aguardando a posição da empresa
em relação às mudanças nas metas e critérios.  A
entidade mostrou a discordância do valor estipulado
pela empresa para o cálculo da PLR. Assim que o
sindicato tiver retorno da empresa o trabalhador
será avisado.

CONCENTRAÇÃO DE RENDA
O capitalismo significa tirar de muitos para
enriquecer poucos. É o que o Sr. Benjamim vem
fazendo com os trabalhadores e com Volta Redonda.
Tirando dinheiro de milhares e dando para os
acionistas. O rico cada vez mais rico e o pobre cada
vez mais pobre.

PORTABILIDADE DA CARÊNCIA
 DOS PLANOS DE SAÚDE

FESTA
1ºDE MAIO

O Sindicato já fechou acordo com a Peugeot e
com a Volkswagen. Foram repostos 100% do
INPC, que segundo o Dieese vai ficar entre 5%  e
6%. Além disso, foi conquistada a manutenção
das cláusulas econômicas e sociais. As econômicas
serão reajustadas de acordo com o INPC.

ACORDO COLETIVO
PEUGEOT E VOLKSWAGEN

PLR DA EASEFERIADO

Tem circulado diversos boletins anônimos fazendo acusações. Uns chamando o presidente Renato
Soares de ditador e outros de São Thomé. Quando esses informativos saírem com o nome das
entidades ou assinados, iremos responder. É assim desde a época do Juarez. Enquanto o Sindicato
luta pelos direitos dos trabalhadores, os patrões financiam esses boletins.
Bota a cara para fora e assina!

BOLETINS ANÔNIMOS

O Sindicato e várias empresas da região irão
passar o feriado de quinta-feira (São Jorge), para
segunda-feira (20). Por conta disso, não
funcionaremos na segunda e terça-feira (feriado
de Tiradentes). Retornaremos as atividades normais
na quarta-feira (22).

Será na Ilha São João, com show do cantor Daniel.
Haverá ainda   sorteio de carro, moto e vários brindes.
O cupom será trocado por um quilo de alimento não
perecível. Aguardem mais informações.


