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2008, o início de
novos tempos
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Estamos nos aproximando ao final
de mais um ano. E é comum, nesta
época, refletirmos e analisarmos os er-
ros e os acertos. Na direção de uma
entidade não deve ser diferente. As-
sim, ao assumirmos à frente deste sin-
dicato, traçamos nosso objetivo de re-
construir a entidade quase destruída
nas quatro últimas gestões. Nosso sin-
dicato foi dilapidado, tanto material-
mente como também moralmente, se
tornando um sindicato de pouca credi-
bilidade.

Durante este ano, tocamos a cam-
panha salarial com toda dedicação e
transparência que a categoria merece.
Enfrentamos momentos difíceis  com al-
gumas empresas. Conquistamos vitó-
rias importantes, como, por exemplo, o
pagamento da PLR e a implantação de
uma hora de intervalo de refeição em
algumas empresas, que insistiam em
não cumprir a lei.

Começamos a reestruturação do
sindicato, patrimônio da categoria. Re-
construímos nosso Departamento Jurí-
dico, de Saúde Ocupacional e da Co-
municação Social para melhor atender
aos associados. E, assim, iniciamos um
novo tempo em nossa entidade, com
transparência política e respeito ao tra-
balhador.

Em 2008 não vai ser diferente, va-
mos, passo a passo, reconstruir com muita
mobilização e luta um sindicato forte em

defesa da categoria.
Um feliz natal e o ano

de 2008 cheio de espe-
rança, lutas e principal-

mente de muitas vitóri-
as. Esses são os

sinceros votos
desta diretoria.

Multa da CSN já ultrapassa
R$ 3 milhões

Sindicato reune com INSS/RJ

Hoje está completando 21 dias
que a CSN ousa desafiar à Justiça,
que determinou que desde o dia 30/
11, a empresa deveria ter implan-
tado uma hora de refeição para os
trabalhadores do turno. Por conta
do desacato à ordem judicial, a
multa aplicada pela Justiça do Tra-
balho está acumulada em R$ 3 mi-
lhões. Além da possibilidade da pri-
são do presidente da empresa.

A direção da empresa, de forma
autoritária e prepotente, prefere
desafiar a justiça e pagar multa do
que adiantar a PLR dos seus traba-
lhadores.

É inaceitável o descaso, a falta
de respeito e a forma exploradora
que a direção da empresa vem tra-
tando seus “colaboradores”, desde

1993, quando a empresa deixou de
ser estatal. O lucro líquido alcança-
do pela CSN, com certeza, vai ser o
maior de toda a sua história. E, ao
invés de recompensar os responsá-
veis por este recorde de produção,
ela simplesmente ignora seus tra-
balhadores.

O trabalhador quer ter um final
de ano mais digno com a sua famí-
lia. E a empresa, apesar de seus lu-
cros exorbitantes, ignora isto e pune
através de demissões, ameaças, com
o não pagamento da insalubrida-
de, da periculosidade e não dá adi-
antamento da PLR.

É bom lembrar que, se a ordem
judicial não for cumprida, a partir
do dia 1º de janeiro, a multa diá-
ria passará a ser de R$ 200 mil.

No dia 14/12, o Sindicato esteve
reunido com o Gerente Regional do
INSS, Dr. Manuel Lessa e o Gerente
Executivo do INSS em Volta Redon-
da, Dr. Luiz Sérgio, para tratar da
aposentadoria dos trabalhadores
da nossa base.

Os assuntos abordados foram os
seguintes:
1. Que o INSS busque o nexo cau-
sal epidemiológico de todas as Co-
municações de Acidentes (CAT’s)
emitidas pelas empresas;
2. Com base na legislação previ-
denciária, o INSS transforme todos
os auxílios doenças em doenças ocu-
pacionais, pois o ônus da prova
agora cabe ao empregador.
3. Aplicação de multa nas empre-
sas que não estão recolhendo a alí-

quota suplementar de 6% para o
SAT, fazendo com que o código GFIP
lançado no PPP não seja o 04, im-
pedindo a concessão da aposenta-
doria especial de vários trabalha-
dores;
4. O Sindicato irá encaminhar ofício
ao INSS sobre as prováveis sonega-
ções fiscais praticadas pelas empre-
sas e o INSS irá agendar reunião com
o setor de fiscalização da receita fe-
deral para autuarem as empresa.
5. Que seja criado o Conselho da
Previdência Social na Cidade de Vol-
ta Redonda, onde o Sindicato já re-
quereu a sua participação;
6. Que as análises das aposentadori-
as especiais, agora não mais ficaram
na mão de apenas de um médico pe-
rito e sim de uma junta médica.
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A partir do dia 1º de
abril deste ano, houve
uma reclassif icação
gradativa do auxílio-do-
ença acidentário, fa-
zendo com que a Pre-
videnciário Social pas-
sasse a ter estatísticas
mais claras, que vies-
sem beneficiar os aci-
dentes de trabalho.

O Nexo Técnico Epi-
demiológico passou a
permitir, então, que o

perito médico estabele-
ça uma relação entre a
doença apresentada
pelo segurado e a ati-
vidade exercita. Assim,
caso a doença seja ca-
racterizada como sendo
de origem ocupacional,
é concedido o auxílio-
doença acidentário, ao
contrário do que do que
ocorria anteriormente,
em que o benefício só
era concedido quando a

empresa enviava a Co-
municação de Acidente
de Trabalho (CAT).

Tal medida faz com
que o trabalhador te-
nha a vantagem da es-
tabilidade no trabalho,
já que o benefício aci-
dentário – seja por aci-
dente de trabalho ou
doença ocupacional –
gera estabilidade de 12
meses após a volta do
trabalhador à ativa.

Recentemente, as ati-
vidades desenvolvidas
pelos trabalhadores da
INAL passaram a ser
executada pela Compa-
nhia Siderúrgica Nacio-
nal. Entretanto, após a
sucessão ocorrida, a
CSN, de forma unilate-
ral, suprimiu o paga-
mento do adicional de
insalubridade dos traba-
lhadores, retirou a cesta
básica, além de ter re-

duzido o adicional notur-
no de 40% para 20%.

É importante frisar
que, ocorrendo a suces-
são de empregador, a
CSN fica responsável
pelos empregados da
parte da antiga socieda-
de (INAL). Ocorrendo
sucessão de emprega-
dor, os direitos dos em-
pregados não sofrem
nenhum tipo de prejuí-
zo, permanecendo váli-

das todas as vantagens
adquiridas, seja por pre-
visão contratual, no re-
gulamento interno ou
por concessões não pre-
vistas em quaisquer do-
cumentos, mas concedi-
das de forma reiterada
pelo empregador suce-
dido. Assim, o Sindicato
oficiou a CSN no dia 20,
quinta-feira, cobrando o
restabelecimento desses
direitos.
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Como se já não
bastasse, as dificul-
dades que o repre-
sentante da empresa
SANKYU, Mario Ha-
rada, está criando so-
bre o pagamento da
PLR , durante a últi-
ma negociação não
houve avanço e ficou
marcada a próxima
reunião para o dia
26/12.

O Sindicato está
convocando todos os
trabalhadores da
Sankyu para assem-
bléia, hoje, dia 21, a
partir das 6h30, na
passagem superior,
para decisão dos tra-
balhadores.
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Sobre o Acordo do
Turno, com validade
de dois anos, a em-
presa apresentou
nova proposta de
abono no valor de R$
950 a ser paga em
15/1/2008 e a se-
gunda, corrigido pelo
INPC, em dezembro
de 2008.

O Sindicato estará
levando a votação
dos trabalhadores
hoje, dia 21, no ho-
rário de 17h às 18h,
na sede do Sindicato
(Rua Gustavo Lira, 9
- Centro).


