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IMPRUDÊNCIA CAUSA ACIDENTES!
A imprudência da

CSN em colocar traba-
lhadores que acabaram
de sair do treinamento
para executarem fun-
ções que necessitam de
experiência tem causa-
do acidentes.

Além da falta de um
treinamento maior e mais
cauteloso, a empresa tem
imposto uma carga ho-
rária excessiva. Recebe-
mos denúncias de traba-
lhadores que ficam até
doze dias sem folga,

quando a tabela do tur-
no prevê seis dias de tra-
balho com uma folga.

O sindicato é contra
a tabela de turno im-
posta pela empresa,
mas a situação piora
quando a CSN obriga

seus trabalhadores a
executarem uma jorna-
da superior a que é
prevista. Com isso, en-
traremos em contato com
o RH da empresa para
que esses problemas se-
jam solucionados.

Salário substituição dos
trabalhadores da CSN

Essa cláusula do acor-
do coletivo dos trabalha-
dores da CSN prevê que
todo trabalhador que for
substituir outro receberá
a diferença salarial, mas
não é o que acontece em
algumas áreas da em-

Cláusula 36ª do Acordo coletivo - O empregado designado para
substituir outro, no exercício de cargo operacional, como tal não se
compreendendo os cargos administrativos e de nível gerencial, fará
jus a diferença entre o seu salário e o salário do substituído, devi-
da na proporção dos dias efetivamente trabalhados em substituição

no curso do período para o qual foi designado.

presa. Exemplo: um ope-
rador 2 que substitui o
operador 3, recebe a di-
ferença salarial.

O problema é quan-
do um operador 3 subs-
titui outro operador 3 que
tem salário maior. Eles

não estão recebendo a
diferença como determi-
na o acordo. O sindica-
to encaminhou a reclama-
ção ao departamento ju-
rídico para que as provi-
dências sejam tomadas e
o acordo seja cumprido.

Fundação
CSN fechará

farmácia
A Fundação CSN assi-

nou um convênio com
uma rede de farmácias
para que os trabalhadores
da CSN comprem medica-
mentos com descontos. A
farmácia será fechada no
dia 31 de agosto, pois no
dia 1° de setembro o con-
vênio entrará em vigor.

O sindicato denunciou
várias vezes os preços abu-
sivos praticados pela far-
mácia e acredita que essa
medida trará benefícios
para os trabalhadores.

Entramos em contato
com a direção da Funda-
ção CSN para solicitar a
manutenção dos 15  tra-
balhadores que poderão
ficar desempregados  com
o fechamento da farmá-
cia ou a contratação pela
farmácia conveniada, que
não sofrerá com inadim-
plência, já que os medi-
camentos serão desconta-
dos no contracheque.

Leia a cláusula do acordo que determina

a implantação do plano odontológico
Cláusula 15ª

Parágrafo primeiro-
Devido ao fechamento
do Centro de Saúde
Oral da Fundação CSN,
a empresa providencia-

rá a sua substituição
através da implemen-
tação de um plano
odontológico para
os seus emprega-
dos, a partir do dia

1° de setembro de
2009.

Até esta data, o servi-
ço estará sendo execu-
tado por meio de con-
trato com o SESI/VR.



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

2° Encontro Estadual da CTB/RJ

Desemprego cai pelo quarto mês
seguido e fecha em 8% em julho

Uma boa not íc ia
para os trabalhadores.

Segundo levantamen-
to do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), a taxa de
desemprego apurada
nas seis principais regi-
ões metropolitanas do
País ficou em 8,0% da
População Economica-

Renda média real do trabalhador brasileiro teve alta de 3,4% no
 último mês comparado a julho de 2008
mente Ativa em julho,
ante 8,1% em junho.

Além disso, o levan-
tamento mostra que o
rendimento médio real
dos trabalhadores re-
gistrou alta de 0,5%
em julho ante junho e
cresceu 3,4% ante ju-
lho de 2008. A pesqui-
sa é realizada nas re-

giões metropolitanas
de São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizon-
te, Recife, Salvador e
Porto Alegre.
AVANÇO DE  0,9%
NOS POSTOS DE

TRABALHO
O número de traba-

lhadores empregados
nas seis principais re-

giões do País cresceu
0,9% em julho ante ju-
nho, com geração de
185 mil postos de tra-
ba lho.  Na mesma
comparação, o núme-
ro de desocupados
(sem trabalho e procu-
rando emprego) caiu
0,7%, para 1,9 mi-
lhão.

Cláusula do acordo garante pagamento das contribuições dos trabalhadores
demitidos que têm tempo para aposentar

A cláusula 18ª do
acordo coletivo da Co-
mau garante o paga-
mento das contribuições
previdenciárias “INSS”,
parte do trabalhador e
parte da empresa, aos
empregados que forem
demitidos da empresa,
restando 12 meses ou
menos para obter o di-

reito à aposentadoria es-
pecial ou normal, desde
que comprovem previa-
mente tal condição. Ve-
jam as condições:

§1°-O pagamento
previsto no caput desta
cláusula será efetuado di-
retamente ao empregado,
no momento da rescisão
do contrato de trabalho,

proporcionalmente ao
número de meses restan-
tes para a aposentadoria,
respeitando o limite má-
ximo de 12 meses para
aposentadoria por tem-
pode serviço. Para apo-
sentadoria especial, o pe-
ríodo aquisitivo deverá ter
sido integralmente cum-
prido em áreas desta na-

Trabalhadores da Comau

A Central dos Traba-
lhadores e Trabalhado-
res do Brasil realizará
nos dias 22 e 23 de
agosto o 2° Encontro da
CTB - RJ.

O encontro tem
como tema "Unidade

dores e a situação na-
cional e internacional,
além de estratégias e
ações unificadas para
garantir os direitos dos
trabalhadores e o de-
senvolvimento da Na-
ção. A direção da CTB-

para enfrentar a crise" e
será na subsede do Sin-
dicato dos Metalúrgicos,
no Retiro, onde delega-
dos de diferentes sindi-
catos debaterão a atual
crise econômica, o im-
pacto entre os trabalha-

tureza; conforme exigên-
cia do INSS.

§2°-Terão direito ao
acordado nesta cláusula
apenas os empregados
que tenham adquirido no
mínimo 60% do tempo de
serviço na FEM - Fábrica
de Estruturas Metálicas,
sibsidiárias da CSN - e
ABB Ltda.

RJ convida os metalúrgi-
cos e metalúrgicas a par-
ticiparem desse encontro
para que, juntos, possa-
mos discutir propostas
para promover melhori-
as para a classe traba-
lhadora.


