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TST decide que empregado que adquiriuTST decide que empregado que adquiriuTST decide que empregado que adquiriuTST decide que empregado que adquiriuTST decide que empregado que adquiriu
doenças no trabalho deve ser reintegradodoenças no trabalho deve ser reintegradodoenças no trabalho deve ser reintegradodoenças no trabalho deve ser reintegradodoenças no trabalho deve ser reintegrado

A primeira turma do
Tribunal Superior do Tra-
balho manteve decisão
regional que determinou
a reintegração de em-
pregado portador de do-
ença ocupacional à em-
presa paulista Mahle In-
dústria e Comércio Ltda.

O relator do recurso
no TST, ministro Luiz Phi-
lippe Vieira de Mello Fi-
lho, ao manter a reinte-

“são pressupostos para
a concessão da estabili-
dade o afastamento su-
perior a quinze dias e a
conseqüente percepção
do auxílio-doença aci-
dentário, salvo se cons-
tatada, após a despedi-
da, doença profissional
que guarde relação de
casualidade com a exe-
cução do contrato de
emprego (item II da Sú-

que ocorreu.
Julgamento do TSTJulgamento do TSTJulgamento do TSTJulgamento do TSTJulgamento do TST
No TST, a empresa in-

sistiu na reforma da de-
cisão, mas não obteve
sucesso. Segundo o mi-
nistro Viera de Mello, “a
interpretação isolada e
literal do artigo 118 da
Lei 8.213/91 pode vir a
comprometer o espírito
da Lei de dar proteção
ao portador de doença

O chama 148, de on-
tem, trouxe os resulta-
dos financeiros do gru-
po CSN no 1º trimestre
de 2007. Como o pró-
prio informativo diz,
principalmente a UPV
teve influência relevante
nos lucros obtidos com
o aumento da produção
que saltou de 400 mil
toneladas no 2º trimes-
tre de 2006 para 1,3
milhão no 2º trimestre
deste ano. Um aumen-
to de 240% entre os pe-
ríodos. A produção de
laminados foi de 1.3
milhão de toneladas,
cerca de 11% superior
ao período anterior ao
acidente ocorrido com

alto forno em 2006.
Enquanto isso, os sa-

lários dos trabalhadores
vêm sendo achatados
anos após anos. A CSN
não tem sequer um piso
profissional. E, por con-

que não tem um plano
de cargos e salários. O
que comprova que a pre-
ocupação dos dirigentes
da empresa não é bus-
car a valorização profis-
sional da sua mão de
obra e sim aumentar os
lucros dos acionistas.
Basta ver que no Acordo
da PLR, que o Sindicato
não assinou e que está
questionando judicial-
mente, eles criaram um
PROGRAMA DE PLR só
para os executivos da
CSN. Enquanto que para
os trabalhadores a PLR
foi limitada em, no má-
ximo, dois salários.

Está provado através
desses resultados que se a

CSN investir em seus pro-
fissionais, ela não irá per-
dê-los para empresas como
a CSA e também a SBM.

Queremos uma PLR

do de trabalho”.
Quanto ao argumen-

to de cerceamento de de-
fesa, o ministro disse que
os artigos 765 da CLT,
130 e 131 do CPC atri-
buem ampla liberdade
na direção do processo,
concedendo ao juiz a li-
vre apreciação das pro-
vas, podendo indeferir as
“diligências inúteis ou
meramente protelatóri-

ta dessa política, a em-
presa é uma das poucas

justa de 2008. Os traba-
lhadores já cumpriram a
sua parte. Agora quere-
mos o resultado.

...a preocupação
dos dirigentes da
empresa não é
buscar a valoriza-
ção profissional
da sua mão de
obra e sim au-
mentar os lucros
dos acionistas.

A CSN não tem
sequer um piso
profissional. E,
por conta dessa
política, a empre-
sa é uma das pou-
cas que não tem
um plano de car-
gos e salários.
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Está tramitando no
Congresso Nacional o
projeto que dará folga
ao trabalhador de cartei-
ra assinada no dia de
seu aniversário. A vota-
ção será na semana que
vem. Interessante é que,
desde que o Renato as-
sumiu a direção deste
Sindicato, ele criou esta
norma, os funcionários
desta entidade já usufru-
em deste benefício.

FOLGA NO DIA DOFOLGA NO DIA DOFOLGA NO DIA DOFOLGA NO DIA DOFOLGA NO DIA DO
ANIVERSÁRIO VIRAANIVERSÁRIO VIRAANIVERSÁRIO VIRAANIVERSÁRIO VIRAANIVERSÁRIO VIRA

PROJETO DE LEIPROJETO DE LEIPROJETO DE LEIPROJETO DE LEIPROJETO DE LEINo ultimo dia 6, o Su-
perintendente da ANTT
apresentou o novo edital
de Privatização da BR
393, com poucas modi-
ficações, a vários políti-
cos e empresários de
nossa região.

A BR 393 e a estrada
que liga o Município de
Volta  a Barra do Pirai,
Vassouras e outras. A di-
reção do sindicato dos
metalúrgicos está atenta

Contra a PContra a PContra a PContra a PContra a Privatização da BR 393rivatização da BR 393rivatização da BR 393rivatização da BR 393rivatização da BR 393
a mais este crime que o
Governo Federal preten-
de realizar no próximo dia
16 de outubro, data do
leilão.

Sabemos que com a
privatização vêm os pe-
dágios e com eles os au-
mentos de passagens e
ai sobra para os traba-
lhadores. Temos um nu-
mero muito grande de
companheiros que mo-
ram no município de Bar-

ra do Pirai, entre outros,
que terão que passar
pelo pedágio que está
previsto para ser constru-
ído na altura do distrito
de Vargem Alegre, para
trabalhar em Volta Re-
donda.

Este Sindicato vai propor
ao Comitê de Luta pela
Reestatização da Vale do
Rio Doce ações de denún-
cia de mais este crime con-
tra os trabalhadores.

Em reunião com a di-
reção da Comau, ontem,
dia16, a Empresa se
comprometeu em pagar
aos cem trabalhadores
as horas extras do cur-
so sobre espaço confi-
nado no SESI. Aqueles
trabalhadores que têm
horas a compensar, em
função da greve, as mes-
mas serão compensa-

das. Aos que não têm ho-
ras a compensar, recebe-
rão as horas. Até porque
a NR-33, no seu ítem
33.3.5.4 garante que a
capacitação deve ser re-
alizada dentro do horá-
rio normal de trabalho.
Como o curso foi reali-
zado após o expediente,
devem ser pagas como
horas extras.

CAPCAPCAPCAPCAPACITACITACITACITACITAÇÃO DE TRABALHADORESAÇÃO DE TRABALHADORESAÇÃO DE TRABALHADORESAÇÃO DE TRABALHADORESAÇÃO DE TRABALHADORES
DEVE SER DURANTE EXPEDIENTEDEVE SER DURANTE EXPEDIENTEDEVE SER DURANTE EXPEDIENTEDEVE SER DURANTE EXPEDIENTEDEVE SER DURANTE EXPEDIENTE

De acordo com o
item 33.3.5.4, da Nor-
ma Regulamentadora nº
33, do Ministério do Tra-
balho, “a capacitação
de cada trabalhador que
realiza atividade em es-
paço confinado deve ser
feita com carga mínima
de 16 horas e dentro da

METMETMETMETMETALÚRGICOALÚRGICOALÚRGICOALÚRGICOALÚRGICO
WWWWWASHINGTONASHINGTONASHINGTONASHINGTONASHINGTON
DA COMAU JÁDA COMAU JÁDA COMAU JÁDA COMAU JÁDA COMAU JÁ
ESTÁ EM CASAESTÁ EM CASAESTÁ EM CASAESTÁ EM CASAESTÁ EM CASA
O companheiro que

se acidentou na LE4, foi
submetido a uma cirur-
gia de correção ortopé-
dica e já se encontra em
casa.O Sindicato irá fa-
zer uma visita ao com-
panheiro, colocando o
Departamento jurídico a
disposição da família.

No próximo dia 19 (domingo), a partir das
14h, estará acontecendo o bingo beneficente
na sub-sede do Retiro, situada à Av. Antônio
de Almeida, 603 – Retiro. Este evento está
sendo organizado pela Sra. Silvana Espilares
Fernandes, que vai doar um rim ao seu marido,
e que necessita levantar recursos para a cirurgia
do casal, que está marcada para este mês, em
hospital na cidade de São Paulo. “Mais bem
aventurada coisa é dar do que receber”.

OPORTUNIDADE DE AJUDAROPORTUNIDADE DE AJUDAROPORTUNIDADE DE AJUDAROPORTUNIDADE DE AJUDAROPORTUNIDADE DE AJUDAR
A QUEM PRECISAA QUEM PRECISAA QUEM PRECISAA QUEM PRECISAA QUEM PRECISA

O Sindicato estará for-
mando, em breve, uma
comissão de trabalhado-
res e aposentados para
discutir e decidir o que
fazer com a antiga sede
deste Sindicato, na Rua
Amaral Peixoto. A sede
foi abandonada pelas
gestões anteriores e hoje
está destruída.

jornada normal de tra-
balho”. Os cursos que
a COMAU  e a SANKYU,
estão realizando fora do
horário, deverá ser pa-
gas como horas extras.
A Comau já se compro-
meteu em pagar. Esta-
mos aguardando a res-
posta da Sankyu.

ANTIGA SEDE DAANTIGA SEDE DAANTIGA SEDE DAANTIGA SEDE DAANTIGA SEDE DA
RUA AMARALRUA AMARALRUA AMARALRUA AMARALRUA AMARAL

PEIXOTOPEIXOTOPEIXOTOPEIXOTOPEIXOTO

Ontem, entre 16h e 16h30, o Sindicato recebeu
denúncia de uma nuvem de pó preto, vinda da CSN,
sobre o bairro Belmonte. Será que os equipamen-
tos de antipoluição da empresa não estão funcio-
nando? Esperamos resposta da CSN!

Norma Regulamentadora nº 33

POLUIÇÃOPOLUIÇÃOPOLUIÇÃOPOLUIÇÃOPOLUIÇÃO
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