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O gerente de produ-
ção da CSN, criou uma
nova função na empresa,
o “Guardião do Livro”.
Esta nova função é desti-
nada aos capachos do Sr.
Enéias que estão colhen-
do assinaturas num livro
preto para pressionar o
sindicato a entregar os di-
reitos dos trabalhadores.
Como vem fazendo um tal
de Italo, que não gostou
dos comentários de uma

Em uma decisão inédita, o Tribunal Superior do Trabalho
(TST) garantiu a um ex-funcionário de um banco, a maior
indenização por assédio moral já concedida no país e a primeira
por demissão imotivada em função da orientação sexual do
trabalhador. A 2ª turma do TST condenou o Bradesco a pagar
R$ 1,3 milhão ao ex-gerente Antônio Ferreira dos Santos, que
completou 20 anos de carreira, em uma agência de Salvador
(BA) e foi demitido em 2004 – segundo a Justiça por preconceito.

Fonte: Jornal Valor Econômico.
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Preocupado com
o bem estar dos traba-
lhadores, o Sindicato
dos Metalúrgicos pro-
moverá o Curso de Er-
gonomia. Um levanta-
mento feito pela Dire-
toria de Saúde consta-
tou que nas empresas
da região, por causa de
posturas inadequadas,
os trabalhadores apre-
sentam quadros de le-
sões na coluna, hérni-
as de disco, DORT
(Distúrbios Osteomus-
culares relacionada ao
trabalho) e outras pa-
tologias provenientes
de esforços repetitivos.
Por conta disso, os tra-
balhadores são afasta-
dos dos seus postos de
trabalho e quase sem-
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A CSN encaminhou ofício ao Sindicato dos Metalúrgicos marcando para ontem (27), às 9 horas,
no Hotel Bela Vista, a reunião que deu início a leitura da pauta de negociação. O sindicato
está reivindicando reajuste salarial, a partir de primeiro de maio 2009, com base no INPC
do período de 1° de maio de 2008 a 30 de abril de 2009, além do aumento real de 10%

a ser aplicado sobre os salários.  Na reunião, o sindicato solicitou à empresa que a data base
fosse prorrogada por mais 30 dias, mas a siderúrgica estendeu somente para mais

 15 dias.  A continuação da leitura está marcada para amanhã (29).
TRABALHADOR, A SUA MOBILIZAÇÃO É MUITO IMPORTANTE NESSA CAMPANHA SALARIAL!

DEMISSÃO NA COQUERIADEMISSÃO NA COQUERIADEMISSÃO NA COQUERIADEMISSÃO NA COQUERIADEMISSÃO NA COQUERIA
funcionária, discriminan-
do essa atitude, e a man-
dou embora depois de
15 dias.

Como isso caracteriza
assédio moral, essa será
mais uma ação que o Sin-
dicato entrará na Justiça.
Fizemos denúncia no MPT
e a hora que esse livro
aparecer em assembléia,
medidas serão tomadas.
Mesmo porque o procura-
dor já foi avisado.

pre relacionado a do-
ença ocupacional. Me-
diante esse diagnósti-
co, o Sindicato solici-
tou a FUNDACEN-
TRO, que realizasse
esse curso, com o in-
tuito de informar e ori-
entar médicos do tra-
balho, engenheiros e
técnicos de segurança.
A capacitação será re-
alizada na subsede do
Retiro, de 12 a 14 de
maio, das 9 às 18 ho-
ras. A carga horária é
de 24 horas e serão
disponibilizadas 25 va-
gas.

Inscrições e informa-
ções através do e-mail
mgdias42@gmail.com
ou no celular 8182-
0909.
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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.
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O sindicato e todas as empresas optaram em antecipar o feriado de São
Jorge (23), para segunda (20), emendando com o Dia de Tiradentes (21).
Dessa forma os expedientes retornaram na quarta (22), ou seja, sem inter-
rupções no resto da semana. Só a CSN e as suas empresas contratadas não
aderiram. Isso mostra que todos os problemas do Sindicato estão localizados
dentro daquela que insiste em ser “A Diferente”.

“““““A DIFERENTE”A DIFERENTE”A DIFERENTE”A DIFERENTE”A DIFERENTE”
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O Sindicato aguarda o

posicionamento da em-
presa sobre a demissão
por justa causa.
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Foi fechado acordo
coletivo com INPC in-
tegral, mais o reajuste
do piso salarial.
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Ficou acordado R$
980,00, sendo que desse
valor, R$ 420,00 foram
adiantados na sexta-feira
(24).  As metas e critérios
serão divulgados pela
empresa. 

O Sindicato convida
os trabalhadores que ti-
veram sua periculosida-
de retirada, a participa-
rem de uma reunião
amanhã (29), às 16 h,
no 4º piso da sede.

Através de decisão da
TNU (Turma Nacional de
Uniformização), última ins-
tância dos juizados, não é
mais necessário que o de-
sempregado tenha a data
de saída da última empre-
sa anotada na carteira de
trabalho para ter direito no
prazo de até três anos, de
solicitar o auxílio-doença.
Para comprovar a data da
demissão, a Justiça consi-
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Deu no jornal Foco Regi-
onal que foi furtado no estaci-
onamento da CSN, na passa-
gem superior, o Kadett do me-
talúrgico Marcionílio Soares,
dia 12/04/09. Enquanto isso
na fazenda que o Benjamim pe-
gou na privatização a preço de
banana, tem guarda 24 horas.

Já foi marcada uma
reunião de negociação
para quinta-feira (30),
para discutir o acordo co-
letivo 2009/2010 e inclu-
sive a PLR. O sindicato fará
uma votação amanhã (29)
para escolher dois traba-
lhadores para participarem
das negociações.

dera também, a carta de
demissão, a última contri-
buição ao INSS ou o con-
trato de rescisão com a
empresa.  Em alguns ca-
sos, a Justiça Federal aceita
uma declaração da última
empresa ou o testemunho
da chefia. Quando o se-
gurado, autônomo ou in-
dividual, deixa de pagar
o INSS, a cobertura para
a concessão de benefícios

fica valendo por um ano.
Se o segurado tem mais
de dez anos de contribui-
ção, o prazo aumenta
para dois anos. Caso o
segurado seja demitido
com mais de 10 anos de
contribuição, a cobertura
vale por três anos.

Fonte: Site CNTM
(Confederação Nacional
dos Trabalhadores Meta-
lúrgicos).

Terminou em progra-
ma de demissão voluntá-
ria (PDV) a negociação de
dissídio entre o Sindicato
dos Metalúrgicos de Ipa-
tinga, Usiminas e empre-
sas que prestam serviços
a siderúrgica. A decisão
foi homologada pelo Tri-
bunal Regional do Traba-
lho da 3ª Região, em au-
diência de conciliação re-
alizada em Coronel Fa-
briciano (MG).  A Usimi-
nas, que atualmente ope-
ra com 50% da sua ca-
pacidade, apresentou
proposta de PDV com
duração de 4 a 22 de

maio, sem meta de funci-
onários a atingir. O pla-
no é voltado a emprega-
dos que não sejam apo-
sentados ou estejam em
condições de se aposen-
tar. Além das verbas le-
gais, a empresa pagará
aos trabalhadores indeni-
zações variando conforme
o tempo de casa (limitan-
do-se ao teto de três sa-
lários) e pagará plano de
saúde por 6 meses após
a dispensa. Em março, o
sindicato entrou com pe-
dido de dissídio questio-
nando as demissões ocor-
ridas na Usiminas e nas

prestadoras de serviço.
Em 31 de março o TRT
deferiu uma liminar proi-
bindo as empresas de
efetuar demissões até
que fossem estabelecidos
critérios para a dispen-
sa. Conforme o Sindica-
to, ao todo foram 2,2 mil
demissões.  De acordo
com o TRT da 3ª Região,
as prestadoras de servi-
ço terão dez dias para
apresentar propostas de
indenização aos já demi-
tidos e aos que ainda se-
rão dispensados.

 Fonte: Valor Econômico
24/04/09.


