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O Sindicato conseguiu mais
dois mês de adiamento para
que os trabalhadores comecem
a compensar os dias da greve.
A data que foi prorrogada pri-
meiramente para o dia 30/11,
foi novamente estendida até o
dia 30/01/2008. Esta conquis-
ta foi resultado da negociação,
realizada no último dia 28,
quarta-feira, entre a direção do
sindicato e a empresa.

EMPRESA COMAU

Funcionários da Comau
aprovaram, na última segunda-
feira, dia 26, o acordo sobre a
flexibilização de horas que terá
duração de 1 ano, vigorando a
partir de 1º de janeiro de 2008.

Veja abaixo o resultado da
votação dos trabalhadores:

Flexibilização
de horas

Adiamento da
compensação de greve

SIM = 293
NÃO = 88
Nulos = 2

Total = 383

O Sindicato esteve reunido
com a Comau, na última 4ªfei-
ra, às 16h, para negociar a
PLR. A empresa não chegou ao
valor do ano passado. A justi-
ficativa da empresa foi a per-
da do lucro em função da gre-
ve, do cancelamento de repa-
ro e da ociosidade da mão-de-
obra por dispensa médica.

O Sindicato continuará ne-
gociando com a empresa até
que este valor supere o valor
do ano passado. A próxima
reunião será no dia 3/12, às
16h, na sede do Sindicato.

PLR

Acordo do turno
Foram iniciadas as negocia-

ções do turno da Comau mas,
a empresa alegou que está fa-
zendo restruturação interna. E,
por isso, só voltará a negociar
a partir das próxima semana.

Uniformes
Sobre os uniformes, a empre-

sa está pedindo aos funcionári-
os que façam o recadastramento
para o fornecimentos de novos
uniformes.

INTERVALO DE REFEIÇÃO DO TURNO
E ADIANTAMENTO DE PLR

A CSN pediu nova pror-
rogação do prazo de im-
plantação do horário de in-
tervalo de refeição durante
a audiência na 1ª Vara do
Trabalho, realizada ontem,
para tratar do cumprimento
da uma hora de refeição, já
que o prazo estaria termi-
nando hoje.

O Sindicato não concor-
dou, apresentando uma pro-

posta que engloba: a ante-
cipação da PLR, uma com-
pensação financeira aos tra-
balhadores do turno e o fim
das demissões.

A compensação financei-
ra envolve somente o perío-
do de abril de 2007 a julho
de 2008, da meia hora de
refeição, que foi quando esta
direção conseguiu a liminar
para implantação da uma

hora de refeição.
A Justiça do Trabalho deu

um prazo até a próxima
quinta-feira, dia 6, para que
a CSN responda à proposta
do Sindicato.

A direção do Sindicato en-
tende a ansiedade do traba-
lhador devido a sua situa-
ção financeira e espera que
a empresa se sensibilize e
faça a sua parte.
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A partir de 2008, aumen-
ta em mais 6 meses o tempo
para se aposentar. Os traba-
lhadores que quiserem se
aposentar por idade terão que
cumprir uma carência (tempo
mínimo de contribuição) de
162 meses, o equivalente a 13
anos e seis meses.

Pela Lei nº 8.213, de 25
de julho de 1991, o tempo
de carência para os segu-
rados que se inscreveram
na Previdência Social até 24
de julho de 1991, e querem
se aposentar por idade, é
aumentado em seis meses
a cada ano. Para os segu-
rados do INSS que já pre-
enchem os requisitos para
pedir o benefício nada
muda. A regra determina
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que vale a data em que o
segurado completa as con-
dições para se aposentar
por idade e não a data do
requerimento.

O aumento do tempo de
contribuição vai até 2011,
quando serão exigidos 15
anos de carência para a
aposentadoria por idade.
Para os segurados que se ins-
creveram na Previdência de-
pois de 24 de julho de 1991,
a carência para a aposen-
tadoria por idade já é de
180 contribuições.

Tem direito à aposentado-
ria por idade, o trabalhador
que, além de comprovar o
tempo de contribuição, tiver
65 anos de idade (no caso de
homem) e 60 anos (mulher).

REFEITÓRIOS DA CSN

Ficou definida quaia os
refeitórios para os funcioná-
rios da CSN e os das con-
tratadas. Os refeitórios 5 e
10 (pertencentes às empre-
sas contratadas) estão fican-
do super-lotados. Tem tra-
balhador aguardando mais
de uma hora na fila para al-
moçar.

Trata-se de dois refeitóri-
os distantes, que para ter

Super-lotação causa
descontentamento

acesso muitos trabalhadores
têm que atravessar galpões,
correndo  risco de acidentes.

Outro problema é no RS
2, onde está havendo des-
continuidade de alimentos.

O diretor do Sindicato,
Zamboti, vem solicitando
providências da Comissão
de alimentação que deve-
rá voltar a se reunir na pró-
xima semana.

ORMEC
Os ex-funcionários da empresa ORMEC que
foram trabalhar na CSN e que entraram com
processo na Justiça cobrando uma hora de
refeição para aqueles que faziam turno. Veja
abaixo o número do processo e o respectivo
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tribunal/comarca.
Procure o Depar-
tamento Jurídico
do Sindicato para
saber em qual
dos oito proces-
sos você está
relacionado.

CONQUISTA DO ACORDO COLETIVO 2007
Desde o dia 13 de junho de 2007, após a assina-

tura do acordo coletivo assinado por Renato Soa-
res, presidente, aquele trabalhador designado a
substituir outro no exercício de cargo operacional,
como tal (não se compreendendo os cargos admi-
nistrativos e de nível gerencial), terá direito a rece-
ber a diferença entre o seu salário e o salário do
substituído, devida a proporção dos dias efetiva-
mente trabalhados em substituição no curso do pe-
ríodo para o qual foi designado. Antes, recebia so-
mente a faixa inicial do substituído.

Este avanço no acordo coletivo (cláusula trigési-
ma-sétima)  foi uma conquista da atual direção do
sindicato que teve a compreensão de beneficiar os
trabalhadores que, mesmo em cargo inferior, mui-
tas vezes, substituíam os colegas recebendo o mes-
mo salário.


