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Perfil Profissiográfico
Profissional - PPP

Todas as empresas metalúrgi-

cas são obrigadas a atualizar os

Laudos Técnicos de Condições de

Ambiente de Trabalho - LTCAT, só

que a CSN e a maioria das em-

presas não atualizam esses dados,

que são fundamentais para a con-

cessão de aposentadorias especi-

ais e para a emissão do PPP.

Com isso, o INSS entrou com

uma ação na Justiça Federal contra

a CSN, que pede que a empresa

seja obrigada a atualizar os PPP's.

 O sindicato entrou com pedi-

do para acompanhar as atuali-

JORNADA DE TRABALHO

EXCESSIVA NA SANKYU
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zações, já que a diretoria conhe-

ce muito bem as áreas da em-

presa. O pedido foi concedido.

Mas, inexplicavelmente, a CSN

acelerou as atualizações sem a

presença da Fundacentro, entida-

de governamental especializado

em saúde e segurança ambien-

tal, e do sindicato.

A CSN apresentou os laudos e a

Fundacentro está analisando, se fo-

rem encontradas irregularidades a

empresa terá que refazer os laudos,

desta vez com a presença do sindi-

cato e da Fundacentro.

Atualmente, muitas empre-
sas estão cortando as áreas
insalubres dos laudos para
não onerar a folha de paga-
mento em  função do Decre-
to Nº 2.803, DE 20 DE OU-
TUBRO DE 1998, assinado
pelo então presidente da Re-
pública Fernando Henrique
Cardoso, que aumentou os
encargos para as áreas insa-
lubres.

A partir daí, as empresas
deram sumiço nos ruídos, na
poeira, e em outros fatores de
risco, numa manobra que
prejudica o trabalhador na
garantia de uma aposentado-
ria que garanta a sua sobre-
vivência.

GFIP X PPP

Enquanto isso... na CSN
O sindicato recebeu denúncias de alguns trabalhadores que já rece-

beram seus PPP's com uma informação e, ao requererem outros, verifi-

caram que as informações eram totalmente diferentes.

E a pergunta que fica é: Por que? Se eles continuaram na mesma

área e exercendo a mesma função.

GFIP X PPP

Recebemos diversas denúncias de excesso de jornada nos finais

de semana. Os trabalhadores estão sem folga, trabalhando dire-

to, o que provoca cansaço, stress e outros problemas de saúde.

Com isso, a direção do sindicato pediu à DRT uma mesa re-

donda com a direção da empresa para solucionar o problema e

buscar solução para que não volte a acontecer.

CLIMELP

NOVO CONVÊNIO

O sindicato firmou mais um con-
vênio. A CLIMELP Diagnóstico por
Imagem oferece 20% de desconto
nos exames de ultrassonografia para
os associados e seus dependentes.

A clínica atende no Shopping 33,
na Torre II, salas 715 e 716, tele-
fone: 24 33430945.
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Comau: Reconhecimento
de firma é ilegal e
passível de multa

No último boletim, pu-
blicamos a decisão da
Justiça do Trabalho em
determinar o fim da co-
brança do reconhecimen-
to de firma dos atesta-
dos médicos apresenta-
dos pelos trabalhadores
da CSN.

A decisão comprova
que a prática, além de
ilegal, faz com que os

trabalhadores tenham
que gastar com a taxa
cobrada pelos cartóri-
os. A sentença ainda
fixa uma multa diária
de R$ 10 mi caso a CSN
descumpra a decisão.

O mesmo acontece-
rá com a Comau se con-
tinuar cobrando de seus
trabalhadores.

Os trabalhadores do turno da CSN que não estiverem
tirando os 15 minutos de descanso, que têm direito,
devem procurar a direção do sindicato e denunciar a

área para que as providências sejam tomadas.

Trabalhadores aprovam prestação
de contas do sindicato

Assembleia também aprovou a
previsão orçamentária para 2010

A direção do sindicato apresentou, ontem (24),
a prestação de contas da entidade referente ao
exercício financeiro do ano de 2008 e a previsão
orçamentária para o ano de 2010.

A assembleia, realizada na sede do sindicato, con-
tou com a presença dos metalúrgicos de toda base,
que aprovaram a atitude da direção em apresentar,
com transparência e seriedade, as contas da entidade.

Trabalhadores de toda região acompanham a
assembleia e aprovam as contas do sindicato

Denúncias CSN

Recebemos denúncia
que os trabalhadores da
GOP, que estão fazendo
hora extra, não recebem
lanche ou qualquer ou-
tra refeição. A reclama-
ção foi encaminhada ao
supervisor da área, que
disse que ao invés de

lanche ou jantar, os tra-
balhadores deveriam co-
mer minério.

Se esse supervisor já
comeu minério, e gostou,
os trabalhadores não tem
que fazer o mesmo.

Respeito é bom e os
companheiros merecem.

Trabalhadores da GIL,
que fazem o transporte de
minério para o pátio de
matérias primas, são
obrigados a chegar meia
hora antes do horário.

O problema é que não

estão recebendo a hora
extra devida.

A empresa tem que
efetuar o pagamento des-
se tempo extra ou parar
com essa prática. Esta-
mos de olho!

15 minutos de
descanso

TURNO DA CSN

Supervisor da GOP come
minério e quer que os

trabalhadores façam o mesmo

Trabalhadores da Gil entram
mais cedo e não recebem hora

extra devida

O Sindicato dos Metalúrgicos apóia a greve dos bancários e dos trabalhadores
do Correio por um reajuste justo e melhores salários


