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No dia 8 de agosto a
direção deste Sindicato
solicitou oficialmente a
CSN informações sobre o
não enquadramento do
óleo mineral e das partí-
culas sólidas de sílica no
PPPPPerfi l  Perf i l  Perf i l  Perf i l  Perf i l  Profissiográficorofissiográficorofissiográficorofissiográficorofissiográfico
PrevidenciárioPrevidenciárioPrevidenciárioPrevidenciárioPrevidenciário (PPP)PPP)PPP)PPP)PPP)
dos trabalhadores da
GFO-U.

Esses agentes insalu-
bres, conforme determi-
nação expressa da NR-15
(anexo 13) do Ministério

do Trabalho, assegura o
pagamento do adicional
de insalubridade em grau
máximo, bem como, o
pagamento da alíquota
suplementar de 6% ao
SAT (INSS) e o lançamen-
to do código GFIP 04 no
PPPPPPPPPPPPPPP dos trabalhadores,
para concessão de APO-
SENTADORIA ESPECIAL.
O Laudo Técnico de Con-
dições Ambientais do Tra-
balho-LTCAT, da GFO-U,
obrigatoriamente, deve

informar a existência des-
ses agentes insalubres.

De acordo com Lei nº
8.213, de 24/07/91, as
empresas estão obriga-
das a manter laudo técni-
co de condições ambien-
tais do trabalho, elabora-
do pelo médico do tra-
balho ou engenheiro de
segurança e medicina do
trabalho, que servirá para
comprovação da efetiva
exposição do trabalha-
dor aos agentes nocivos.

A empresa que não
mantiver laudo técnico
atualizado ou que emitir
documento de comprova-
ção de efetiva exposição
em desacordo com o res-
pectivo laudo estará su-
jeita à penalidade impos-
ta pelo INSS.

O Sindicato já foi infor-
mado que a CSN está fazen-
do teste com óleo sintético
e o vegetal porém, aguar-
damos o enquadramento
do óleo mineral no PPP.

A Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD) deve ser devol-
vida ao controle do Estado
brasileiro? Deve voltar a ser
uma empresa pública? É
uma resposta a essas per-
guntas que a Campanha A
Vale é Nossa quer ouvir da
população no plebiscito po-
pular a ser realizado entre os
dias 1º e 7 de setembro.

PRIVATIZAÇÃO FRAUDULENTA
O principal objetivo é de-

nunciar a fraude da privati-
zação da Vale do Rio Doce,
leiloada em 1997 pelo go-
verno FHC. Na época a em-
presa foi vendida por R$ 3,3
bilhões, enquanto seu patri-
mônio era calculado em R$
92,6 bilhões. Ao contrário do
que o governo afirmava, a
empresa estava longe de dar
prejuízo ou ser um mero far-

do para o Estado. Já nos
anos 90, a empresa era a
maior mineradora do mun-
do, com U$ 6 bilhões de lu-
cro apenas em 1995 – sen-
do 55% do mercado externo.
O lucro acumulado entre
1998 e o primeiro semestre
de 2006 soma nada menos
que R$ 32 bilhões. Só no ano
passado, a empresa teve re-
sultado récorde, lucrando R$
13,4 bilhões.

PERGUNTAS DO PLEBISCITO

Plebiscito será realizado na Semana da PátriaPlebiscito será realizado na Semana da PátriaPlebiscito será realizado na Semana da PátriaPlebiscito será realizado na Semana da PátriaPlebiscito será realizado na Semana da Pátria

Você concorda
que a Compa-
nhia Vale do

Rio Doce, patrimônio
construído pelo povo
brasileiro e privatiza-
da em 1997, deva
continuar nas mãos
do capital privado?

Você concorda que o
governo continue prio-
rizando o pagamento

dos juros da dívida pública
deixando de investir em tra-
balho, saúde, educação, mo-
radia, saneamento, reforma
agrária, água, energia, trans-
porte, ambiente saudável?

Você concorda que a ener-
gia elétrica continue sen-
do explorada pelo capital

privado, com o povo pagando
até oito vezes mais que as gran-
des empresas?

Você concorda com a
proposta de reforma da
Previdência que retira

direitos dos trabalhadores da
aposentadoria?
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O que é:
Se o trabalho é reali-
zado a noite, o traba-
lhador tem o direito de
receber uma compen-
sação, tanto em horas
como em salário, pelo
seu trabalho.
Quem tem direito:
Todos os que traba-
lham em atividades
urbanas entre 10h da
noite e às 5h da ma-
nhã, atividades agrí-
colas entre 9h da noi-
te e às 5h da manhã
e atividades pecuárias
entre 8h da noite e às
4h da manhã.
Como funciona:
a) hora noturna: A
hora normal tem du-
ração de 60 minutos e
a hora noturna, por
disposição legal, nas
atividades urbanas, é
computada como sen-
do de 52 minutos e 30

segundos. Assim sen-
do, considerando o ho-
rário das 10h da noite
às 5h da manhã, te-
mos 7 horas-relógio,
que correspondem a 8
horas de trabalho no-
turno. Isto é feito por-
que o trabalho à noite
é mais cansativo do
que durante o dia.
b) Valor da hora
trabalhada: Acrésci-
mo (chamado adicio-
nal noturno) de 20%
sobre as horas traba-
lhadas. Este critério não
se aplica se o trabalho
for executado em reve-
zamento semanal ou
quinzenal. Quando o
trabalhador recebe o
adicional noturno, esta
percentagem também
será incorporada nos
demais recebimentos
como férias, 13º salá-
rio, FGTS etc.

Adicional Noturno

REUNIÃO DOS
APOSENTADOS

PALESTRA COM O MÉDICO NEFROLOGISTA
GERALDO ANTUNES MARTINS

LOCAL: SUB-SEDE DO RETIRO
(AV.ANTÔNIO ALMEIDA, 603 – RETIRO – VR)

31/08 – 15h

Foi inaugurado, dia
21, painel de 382 metros
quadrados, da artista
plástica Dilma Carvalho,
em homenagem ao
metalúrgico, e contou
com a presença do Re-
nato e de vários mem-
bros desta diretoria. Tra-
ta-se da figura que re-
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flete a silhueta de um tra-
balhador metalúrgico,
em frente a um pôr do
sol. O local foi escolhi-
do estrategicamente (Rua
Neme Felipe, 55 – Ater-
rado), já que a imponen-
te imagem do trabalha-
dor pode ser vista de
dentro da Usina.

TRABALHADORES DTRABALHADORES DTRABALHADORES DTRABALHADORES DTRABALHADORES DA COSIPA COSIPA COSIPA COSIPA COSIPAAAAA
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Na manhã desta se-
gunda-feira, 20, em fren-
te à  Cosipa, em Santos/
SP, trabalhadores faziam
uma manifestação,
quando foram covarde-
mente agredidos por ja-
gunços contratados pela
empresa. O protesto
acontecia porque os me-
talúrgicos  estavam em
campanha salarial.

O conflito ocorreu por-
que a direção da empre-
sa quer que o sindicato
assine um acordo que
prevê o banco de horas

e o turno fixo de oito ho-
ras. A direção do sindi-
cato se recusou a assinar
o acordo nesses termos.

Segundo dados da
imprensa, após a priva-
tização da Cosipa, em
1993, já morreram 93
trabalhadores em aci-
dentes, além de haver
muitos mutilados. Esse
também foi um dos mo-
tivos do protesto.

Alguma semelhança
com o que ocorreu, este
ano, durante a nossa gre-
ve, é mera coincidência.

A alimentação servida
aos trabalhadores sem-
pre foi motivo de recla-
mações no Sindicato. E
foi uma das reivindica-
ções na Campanha Sa-
larial 2007, ao ponto de
ter sido necessária a cri-
ação de uma comissão
de alimentação.

Essa comissão é for-

RRRRRefeitórios efeitórios efeitórios efeitórios efeitórios dadadadada CSN CSN CSN CSN CSN
mada por um represen-
tante do Sindicato, o di-
retor Zamboti.

Pela avaliação dos  tra-
balhadores houve uma
melhoria nos cardápios.
Porém, ainda está faltan-
do logística em alguns
refeitórios.O Sindicato
continuará lutando por
mais conquistas.
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O adicional de insalubri-
dade, que foi suprimido
pela CSN em abril/1999,
foi restabelecido em junho
de 2006, através da Ação
Civil Pública movida pelo
Ministério Público do Traba-
lho. Por denúncia desta di-
retoria, quando ainda era
oposição sindical.

No período de 1999 a
2006, muitos trabalhado-
res da ativa foram prejudi-
cados em função da falta
do recolhimento dos 6% da
GFIP. O que acarretou a
muitos, que se aposenta-
ram por tempo de contri-
buição, a perda do direito
à aposentadoria especial,
por omissão da empresa
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com relação ao agravo de
sua saúde. Gerando um
passivo trabalhista a todos
os funcionários da ativa e
aposentados.

Além de determinar que
a CSN restabelecesse o
adicional, a justiça intimou
o Setor de Fiscalização e
Arrecadação do INSS para
fiscalizar a empresa, em
função da majoração da
alíquota suplementar ao
Seguro de Acidente de Tra-
balho -SAT/INSS. O lan-
çamento do CÓDIGO
GFIP, em razão da exposi-
ção dos trabalhadores aos
agentes nocivos, constitui
no Perfil Profissiográfico
Profissional (PPP) um dosum dosum dosum dosum dos

pressupostos à conces-pressupostos à conces-pressupostos à conces-pressupostos à conces-pressupostos à conces-
são da aposentadoriasão da aposentadoriasão da aposentadoriasão da aposentadoriasão da aposentadoria
especialespecialespecialespecialespecial.

O lançamento do CÓ-
DIGO GFIP 04 no PPP, in-
dica a partir de janeiro de
1999, que a CSN recolhe-
rá ao INSS a alíquota su-
plementar de 6% sobre a
folha de pagamento dos
funcionários envolvidos.

O Sindicato está cons-
tatando nos PPP´s de al-
guns trabalhadores (ativa e
aposentado), que estão ou
estiveram expostos ao ruí-
do médio acima do limite
de tolerância, que o código
GFIP, lançado durante a
confecção do PPP, não tem
sido o 04 (que dá ensejo à

aposentadoria especial) e
sim o 01 (que não dá direi-
to a aposentadoria especi-
al). Apontando a possibili-
dade da empresa não está
repassando ao INSS a refe-
rida alíquota suplementar.
E conseqüentemente, o
INSS não vai reconhecer o
direito do trabalhador a
aposentadoria especial.

É por isso que o Sindi-
cato vai oficiar a CSN e
também ao INSS, exigindo
o cumprimento legais so-
bre as não conformidades
contidas no PPP. Esta situ-
ação poderia ter sido evi-
tada se a direção passa-
da tivesse compromisso
com os trabalhadores.

Cada exame médico
realizado, a teor da NR-7
- admissional, demissio-
nal, periódico, mudança
de função ou retorno ao
trabalho - redundará na
emissão de um ASO –
ATESTADO DE SAÚDE
OCUPACIONAL (ASO)
em duas vias. A primeira
via ficará arquivada na
empresa e deverá ser
anexada ao prontuário do
funcionário. A segunda
via será entregue ao tra-

Empresas não entregamEmpresas não entregamEmpresas não entregamEmpresas não entregamEmpresas não entregam
Exames de AudiometriasExames de AudiometriasExames de AudiometriasExames de AudiometriasExames de Audiometrias

balhador, mediante reci-
bo firmado na primeira
via. Ocorre, que a Sankyu
e, em alguns casos, a Co-
mau, quando da homo-
logação das rescisões de
contrato, não estão forne-
cendo o Exame de Audio-
metria. O Sindicato já en-
trou em contato com a Clí-
nica responsável pelos exa-
mes demissionais e perió-
dicos para que no ato dos
exames seja fornecida có-
pia aos trabalhadores.  

Umas das conquistas
do Acordo Coletivo des-
te ano dos trabalhadores
da Sankyu, diz respeito
à classificação dos Auxi-
liares Mecânicos e Eletri-
cistas e ajudantes de
solda.O Parágrafo único
da Cláusula Vigésima do
ACT/2007, assegura
que, “os auxiliares de Elé-
trica e Mecânica e aju-
dantes de solda oriundos
das escolas técnicas (SESI
e SENAI) serão avaliados
após decorridos 12
(doze) meses de trabalho
e após avaliação de de-
sempenho, se aprova-
dos, serão classificados
como profissional”. Para
garantir o cumprimento

Sindicato notificará a SANKSindicato notificará a SANKSindicato notificará a SANKSindicato notificará a SANKSindicato notificará a SANKYUYUYUYUYU
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desta cláusula, o Sindi-
cato estará notificando a
Sankyu.

Outra questão que
será cobrada, diz respei-
to a classificação dos
profissionais que “decor-
ridos 6 meses de efetivo
e contínuo exercício da
atividade profissional
que não a habitual, obri-
ga-se à empresa, além
do pagamento do salá-
rio do cargo, a reclassi-
ficação do trabalhador,
fazendo a competente
anotações em sua CTPS,
nos casos em que o tra-
balhador substituído há
sido desligado da em-
presa ou promovido
para cargo superior”.

A situação dos contro-
ladores de materiais,
tanto da Comau como
da Sankyu, se asseme-
lha ao dos Auxiliares Me-
cânicos. Para o Sindica-
to, as empresas também

CONTROLADORES DE MACONTROLADORES DE MACONTROLADORES DE MACONTROLADORES DE MACONTROLADORES DE MATERIAISTERIAISTERIAISTERIAISTERIAIS
COMAU E SANKCOMAU E SANKCOMAU E SANKCOMAU E SANKCOMAU E SANKYUYUYUYUYU

serão notificadas para
promoverem a respecti-
va classificação desses
profissionais.

Caso contrário, o Sin-
dicato tomará as medi-
das judiciais cabíveis.



A empreiteira Comau já
está preocupada com o
Acordo do ano que vem,
tentando dividir os traba-
lhadores. Desta vez a em-
presa conseguiu passar
dos limites. Incrível que, nos
dias de hoje, ainda assisti-
mos este tipo de política co-
varde e sacana. É essa a
velha prática do capital.

Os dirigentes da em-
presa não se emendam
e tentam comprar/des-
politizar os trabalhado-
res. Pasmem, esses se-

COMAU TENTCOMAU TENTCOMAU TENTCOMAU TENTCOMAU TENTA DIVIDIR OS TRABALHADORESA DIVIDIR OS TRABALHADORESA DIVIDIR OS TRABALHADORESA DIVIDIR OS TRABALHADORESA DIVIDIR OS TRABALHADORES

As empresas, que
prestam serviços no inte-
rior da CSN, quando da
capacitação de seus pro-
fissionais, devem realizar
os cursos dentro do ho-
rário de trabalho.

Em função da aplica-
ção de conhecimentos téc-
nicos, seja para a ABRA-
MAN ou por exigência da
contratante (CSN), as
empresa são obrigadas,
por determinação legal
das Normas Regulamen-
tadoras, expedidas pelo
Ministério do Trabalho e
Emprego, realizar os cur-

Muitos trabalhado-
res têm procurado o
Sindicato em busca
de informações sobre
o Processo de Pericu-
losidade da Sankyu.
O processo foi distri-
buído para a 3ª Vara
do Trabalho/VR, em 4
de julho do ano pas-
sado, sob o nº
00079-2006-343-01-
00-0. No dia
01.03.2007, o Juiz
Hugo Schiavo  julgou
improcedente o pro-
cesso. O Sindicato re-
correu ao TRT, em 15
de março deste ano e
o processo foi distri-
buído para o Relator
Desembargador Cé-
lio Juacaba Caval-
cante, onde aguarda
o dia do julgamento
do recurso deste Sin-
dicato.

PROCESSO DEPROCESSO DEPROCESSO DEPROCESSO DEPROCESSO DE
PERICULPERICULPERICULPERICULPERICULOSIDOSIDOSIDOSIDOSIDADEADEADEADEADE
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sos dentro do horário de
trabalho. A exemplo da
NR-33 e NR-5.

Como afirmamos nos
boletins anteriores, essas
horas são consideradas a
disposição do emprega-
do. Assim, são conside-
radas horas que deverão
ser pagas com extras.
Com isso, é devido a cada
um dos trabalhadores,
lanche, almoço/janta e
vale transporte. A Comau
já se comprometeu a pa-
gar essas horas. Conti-
nuamos aguardando
uma resposta da Sankyu.

Vejam só companhei-
ros, a MAGNESITA,
como a Sankyu e Co-
mau, faz parte do Me-
talsul.

Este ano, durante as
negociações da Campa-
nha Salarial, em ne-
nhum momento foi dis-
cutido na mesa de ne-
gociação com o Sindica-
to e os trabalhadores, o
acordo do turno de re-
vezamento de 8 horas.
Porém, a MAGNESITA,
espertamente, quando
da assinatura do Acor-
do Coletivo de Trabalho/

MAGNESITMAGNESITMAGNESITMAGNESITMAGNESITAAAAA
TURNO DE 8 HORASTURNO DE 8 HORASTURNO DE 8 HORASTURNO DE 8 HORASTURNO DE 8 HORAS

2007/2008, como nos
acordos anteriores, in-
seriu o Acordo do Tur-
no. Quando constata-
mos essa irregularida-
de, informamos a em-
presa que não iríamos
assinar o ACT/2007,
com essas cláusulas,
pois, sequer foi objeto
de discussão na assem-
bléia que aprovou o
acordo coletivo. A em-
presa, ficou de entrar
em contato com o Sin-
dicato para marcar uma
reunião para tratarmos
do assunto.

O Sindicato ajui-
zou em dezembro/
2006 ação declarató-
ria de nulidade da
eleição da comissão
da PLR/CSN, por en-
tender que violou a
Lei 10.101. Para o
Sindicato a eleição
não foi democrática,
com possibilidade de
identificação do voto
através de CPF. Para
nós, essa eleição tem

PLR/CSN/2006
que ser conduzida
pelo Sindicato e não
pela CSN. E mais,
conforme assegura a
lei, a comissão de PLR
teria que ser escolhi-
da em comum acor-
do entre as partes
(trabalhador e empre-
gado) e não de for-
ma unilateral. O pro-
cesso está nas mãos
do Juiz da 3ª Vara,
para decisão.

Está no Acordo Cole-
tivo de 2007 da CSN,
cláusula vigéssima,
quando da demissão de
trabalhador faltando 12
meses ou menos para te-
rem direito à aposenta-
doria especial ou  nor-
mal, em seus prazos mí-
nimos, a CSN garantirá
o pagamento das contri-
buições previdênciárias e
da CBS.

PERÍODO DE PRÉPERÍODO DE PRÉPERÍODO DE PRÉPERÍODO DE PRÉPERÍODO DE PRÉ
APOSENTAPOSENTAPOSENTAPOSENTAPOSENTADORIAADORIAADORIAADORIAADORIA

nhores feudais tiveram a
cara de pau de pagar um
valor àqueles funcionári-
os que foram obrigados
a furar a greve, conce-
dendo , a título de GRA-
TIFICAÇÃO, a quantia de
R$ 180,00 para aproxi-
madamente 40% de seus
empregados e mais uma
cartinha de indicação de
emprego para seus ami-
gos e familiares.

Para quem alegava
que não poderia conce-
der um abono digno a

seus trabalhadores, nos
parece que a Comau ti-
nha, sim, condições de
pagar essa mesma gra-
tificação a todos. Como
“gato escaldado não dei-
xa o rabo do lado de
fora”, e a Comau deixou
o seu, o Sindicato junto
com os trabalhadores
vão exigir um tratamen-
to igual para todos. Ou
seja, o pagamento de R$
180,00, sem discrimina-
ção. Todos são iguais pe-
rante a lei (art. 5º, CF).

4


