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Apesar das conseqüências das
chuvas, que castigaram a região Sul
Fluminense e inundaram a cozinha
industrial da CSN, os problemas
com a falta de estrutura e organiza-
ção da CSN e da empresa respon-
sável pela alimentação continuam.
Os principais problemas são: falha
no planejamento do número de re-
feições; falta de variedade dos pra-
tos após às 13h; falta de informa-
ção da previsão do número de re-
feições e; precariedade da maioria
dos refeitórios.

O sindicato está participando das
reuniões da Comissão de Alimentação
e cobrou a solução imediata de to-
dos os problemas.

Além disso, cobrou da empresa
prioridade na solução dos problemas
para atender melhor os trabalhadores.

É importante que, além de de-É importante que, além de de-É importante que, além de de-É importante que, além de de-É importante que, além de de-

Refeitórios da CSN apresentam
condições precárias

Neste refeitório a situação está critica.
A potência elétrica não suporta a carga, desarmando os disjuntores, con-

sequentemente, o ar condicionado não funciona, fazendo com que o calor
fique insuportável e os sucos e água são servidos quentes. O sindicato
acionou a equipe de manutenção da CSN para consertar o ar condicionado.
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Refeitório Setorial nº2

E os problemas não se concentram em um só refeitório, no n° 12 houve
uma redução na quantidade da opção do prato principal e dos itens da
salada.

Refeitório Setorial nº12

Em audiência de conciliação entre
a Usiminas e o Sindicato dos TMeta-
lúrgicosde Ipatinga, Belo Oriente, Ipa-
ba e Santana do Paraíso - Sindipa, o
juiz Eduardo de Resende Chaves Jú-
nior, instrutor do dissídio coletivo, su-
geriu a concessão, pela empresa, de
aumento real de 2,5%, retroativo a 1º
de novembro de 2009, além do paga-
mento de abono de R$900,00 e ma-
nutenção das demais normas e condi-
ções de trabalho previstas no último
instrumento coletivo.

A proposta foi apresentada após o
sindicato e a empresa relatarem as difi-

culdades encontradas durante as nego-
ciações e ainda, os representantes da
Usiminas afirmarem que discordam do
ajuizamento do dissídio e que, por ora,
não aceitam negociar por meio da Jus-
tiça. O juiz marcou uma nova reunião
para retomada das negociações e de-
terminou que o sindicato submeta a sua
proposta à deliberação dos trabalhado-
res em assembléia e que seja levada à
direção da Usiminas para a mesma fi-
nalidade, com informação ao juízo dos
respectivos resultados em audiência
designada para 26 de fevereiro, às 14h,
na sede do Tribunal.

Banheiro da
GGRE (GCR) na

CSN está
abandonado

A situação do banheiro da área
GCR está precária. Os trabalhadores
já não conseguem fazer uso devido
ao péssimo estado de conservação.

Falta limpeza, os armários estão en-
ferrujados, há buracos na estrutura, além
do entupimentos das privadas. É ina-
creditável que a CSN não tenha como
investir na manuteção do banheiro.

Com a palavra o Gerente Geral de
Redutores.

Vejam alguns itens críticos:

Refeitório Setorial nº 4
Os aparelhos de ar condicionado não estão funcionando adequada-

mente, fazendo com que os trabalhadores façam suas refeições num am-
biente desconfortável.
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NOVO CONVÊNIO

Diferenças de juros progressivos do FGTS

-Ir a uma agência da
Caixa com os documentos
pessoais e que compro-
vem o vinculo empregatí-
cio na época, que poderá

Há algum tempo o sindi-
cato reivindica com os de-
putados uma mudança na lei
10.101, da PLR, por enten-
der que do jeito que está, a
lei beneficia os patrões.

E o governo anunciou
que está em estudo um pro-
jeto de lei que sugere algu-
mas mudanças na legisla-
ção trabalhista. Entre as pro-
postas, há uma que obriga
as empresas a distribuir en-
tre os funcionários o lucro
líquido de 5% para médias
e grandes empresas.

Alguns empresários e
setores da imprensa estão
questionando esse projeto
alegando que, se aprova-
do, significará mais de-
semprego já que já são
obrigados a pagar de im-
postos valores que corres-
pondem a 102% do salá-
rio do funcionário. E que
na prática a nova lei cria-
ria mais um encargo.

O sindicato defende este
projeto já que beneficiará o
trabalhador. E está buscan-
do discutir com outros sin-
dicatos e alguns parlamen-
tares para reivindicar a mu-
dança na lei, que hoje só
favorece aos patrões.

Projeto de Lei sugere mudanças na PLR

VEJA AS DEZ PROPOSTVEJA AS DEZ PROPOSTVEJA AS DEZ PROPOSTVEJA AS DEZ PROPOSTVEJA AS DEZ PROPOSTAS DEAS DEAS DEAS DEAS DE
MUDMUDMUDMUDMUDANÇAS TRABALHISTANÇAS TRABALHISTANÇAS TRABALHISTANÇAS TRABALHISTANÇAS TRABALHISTASASASASAS:::::

Participação nos resultados deParticipação nos resultados deParticipação nos resultados deParticipação nos resultados deParticipação nos resultados de
5%:5%:5%:5%:5%: Médias e grandes empresas teriam
que distribuir 5% do lucro liquido. 2%
seriam igualmente divididos por todos
os trabalhadores, e 3% segundo outros
critérios.

Discriminação no ambiente deDiscriminação no ambiente deDiscriminação no ambiente deDiscriminação no ambiente deDiscriminação no ambiente de
trabalho: trabalho: trabalho: trabalho: trabalho: Proíbe todas as formas de
discriminação em razão de sexo, orien-
tação sexual, raça, etnia, idade, origem,
aparência física, estado de saúde, defi-
ciência, opiniões políticas, costumes,
crenças religiosas, entre outros moti-
vos.

TTTTTerererererceirização:ceirização:ceirização:ceirização:ceirização: Proíbe a terceiriza-
ção da atividade-fim da empresa e esta-
belece que a contratante é tão respon-
sável pelo funcionário terceirizado quan-
to a contratada.

TTTTTeletrabalho:eletrabalho:eletrabalho:eletrabalho:eletrabalho: Estabelece que o tra-
balho realizado em casa não exclui a
relação de emprego e prevê que a re-
messa pelo empregador de comunica-
ção eletrônica ao empregado em horá-
rio de trabalho e em dias de descanso
implicará pagamento de adicionais.

Proteção aos sindicatos:Proteção aos sindicatos:Proteção aos sindicatos:Proteção aos sindicatos:Proteção aos sindicatos: Tenta
garantir proteção as organizações sin-
dicais contra abusos.

Dívidas trabalhistas:Dívidas trabalhistas:Dívidas trabalhistas:Dívidas trabalhistas:Dívidas trabalhistas: Dispõe que
se  trabalhador vencer uma ação judicial, os
valores passarão a ser corrigidos por índi-
ces oficiais de inflação que reponham o
valor original da moeda, mais 1% ao mês.

Defesa em processos trabalhis-Defesa em processos trabalhis-Defesa em processos trabalhis-Defesa em processos trabalhis-Defesa em processos trabalhis-
tas:tas:tas:tas:tas: Apressa a Justiça do Trabalho ao
permitir a defesa das partes na audiência.

Assistência judiciária:Assistência judiciária:Assistência judiciária:Assistência judiciária:Assistência judiciária: Amplia o
benefício da Justiça gratuita para quem
recebe salário igual ou inferior a cinco
salários mínimos ou declararem, não
terem condições de pagar despesas do
processo trabalhista sem prejuízo do
sustento próprio.

Nova regulação da execução tra-Nova regulação da execução tra-Nova regulação da execução tra-Nova regulação da execução tra-Nova regulação da execução tra-
balhista:balhista:balhista:balhista:balhista:     Reduz as fases para executar
as decisões da Justiça do Trabalho.

Dispensa de advogados: Altera a CLT
para que o cidadão possa atuar pessoal-
mente em causas trabalhistas cujos valo-
res não ultrapassem 60 salários mínimos.

Veja o que os trabalhadores que tiveram contrato de trabalho assinado entre
os anos de 1967 e 1971 devem fazer pra receber:

ser carteira de trabalho ou
PIS/Pasep;

- Levar cópia da cartei-
ra de trabalho nas segui-
nes partes: folha com re-

trato e o verso, comprova-
ção do contrato de traba-
lho no período e do fundo
de garantia.

- preencher formulário

de habilitação ao crédito.
O crédito será libera-

do em até 60 dias depois
que a habi l i tação for
aprovada.

Empresas teriam que distribuir 5% do lucro líquido
com os trabalhadores


