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Corte de adicional de
periculosidade e

insalubridade na CSN

Renato
Soares
Ramos
Presidente

Reforma Tributária e
responsabilidade com o

dinheiro público

A CSN insiste em desafiar a
ordem jurídica. Em abril de 1999,
a empresa, de forma ilegal e sem
autorização do Ministério do Tra-
balho, suprimiu o adicional de in-
salubridade de cerca de dois mil
trabalhadores. A Justiça do Tra-
balho, através de uma ação mo-
vida pelo Ministério Público, de-
terminou que a empresa resta-
belecesse o pagamento do adici-
onal de insalubridade, a partir de
junho de 2006. Agora, vem a
CSN, através de alguns Gerentes
Gerais, entre eles o da GDL e da
GFO-U, dizer que irá suprimir o
adicional de insalubridade e peri-
culosidade dos trabalhadores das
respectivas gerências.

O Sindicato quer garantir aos

trabalhadores que, da mesma for-
ma que ocorreu na Ação Civil
movida pelo MPT, que restabele-
ceu o pagamento do adicional de
insalubridade, qualquer supres-
são dos adicionais, seja ele de in-
salubridade ou periculosidade,
deve ser precedida de inspeção
fiscal da DRT/VR. Caso contrário,
a empresa estará cometendo a
mesma ilegalidade praticada em
abril de 1999.

Esta diretoria do Sindicato, pre-
vendo mais essa arbitrariedade da
CSN contra os direitos dos traba-
lhadores, já está se preparando
para impedir na Justiça do Tra-
balho, no Ministério Público e na
Delegacia Regional do Trabalho
a supressão desses adicionais.

Há muito tempo que escutamos que
a nossa carga tributária é uma das
maiores do mundo. Analisando os tri-
butos e serviços prestados à popula-
ção em outros países, chegamos à con-
clusão de que no Brasil se paga impos-
tos demais. E que o retorno não é o
esperado. Basta ver o caos e as condi-
ções de nossa rede pública de ensino,
de saúde, entre outros serviços que de-
veriam ser de boa qualidade pelo que
arrecadamos nos cofres públicos.

Aí nos perguntamos o porquê dis-
so, já que pagamos tantos impostos
(IPVA, IPTU, ICMS)? E, vez por outra,
o estado ainda anuncia que bateu re-
corde de arrecadação. Será que ape-
nas a corrupção entranhada na má-
quina pública justifica isso? Não. A cor-
rupção também é a responsável, mas
não é a única. A verdade é que o esta-
do gasta mal o dinheiro do povo.  Se
olharmos com mais atenção, pode-
mos detectar sérios abusos. São vári-
os casos de obras públicas iniciadas e
paralisadas. Essas obras, quando re-
tomadas, triplicam seus gastos. Hos-
pitais e escolas, por exemplo, que po-
deriam estar com as portas abertas,
equipadas para prestar um serviço de
qualidade à população. O pior é que
são obras que sempre se iniciam nas
vésperas das eleições, para favorecer
este ou aquele candidato.

Sem dúvida, é urgente uma reforma
tributária que venha favorecer a gera-

ção de empregos e que cor-
rija a distorção que existe em
nosso país. Mas, antes, pre-
cisamos, sem dúvida,

que nossos adminis-
tradores tenham

mais respon-
s a b i l i d a d e
com o dinhei-
ro público.

Sindicato cobra na Justiça o
pagamento da PLR da Sankyu

No último dia 23/1, o Sindicato
propôs ação coletiva em face do
golpe que a Sankyu tentou dar na
PLR dos trabalhadores. Na ação,
o Sindicato requer a declaração de
nulidade da assembléia realizada
em 17/1, que, de forma comple-
tamente arbitrária, teria aprovado
a proposta da empresa de paga-
mento da PLR no valor de R$ 275.

A posição do Sindicato é que
seja uma PLR igual a dos traba-
lhadores da Comau (R$ 580). A

ação está em curso na 3ª vara do
Trabalho de Volta Redonda e a
justiça  marcou audiência para o
próximo dia 08/4, às 09:35. Além
disso, já oficiou o Ministério Pú-
blico do Trabalho para que este
apure a possibilidade de havido al-
guma forma de coação por parte
da empresa, durante a realização
da assembléia e na assinatura de
uma listagem assinada pelos tra-
balhadores. QUEM PAGA MAL
PAGA DUAS VEZES
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O nome incluído em
�lista negra�, que objetiva-
va dificultar o acesso ao
mercado de trabalho das
pessoas nela incluídas, fez
com que ex-tratorista da
Coamo Agroindustrial
Cooperativa, conseguisse
na Justiça do Trabalho o
direito a receber R$20 mil
por danos morais. A Quar-
ta Turma do Tribunal Su-
perior do Trabalho resta-
beleceu sentença da Vara
do Trabalho de Campo
Mourão, no Paraná, por
considerar que houve ato
patronal proibido por lei.
O valor da indenização,

Inclusão do nome do trabalhador em
�lista negra� dá direito à indenização

segundo o relator do re-
curso, ministro Barros Le-
venhagen, é um elemento
inibidor da prática de ilí-
citos civis, que agridem a
intimidade profissional
dos trabalhadores. A �lis-A �lis-A �lis-A �lis-A �lis-
ta negrata negrata negrata negrata negra�. �. �. �. �. A lista era cha-
mada PIS-MEL, porque
através do número do PIS
a empresa recuperava
dados sobre os nomes in-
cluídos no sistema de in-
formática. Quem elabo-
rava a PIS-MEL era a Em-
ployer Organização de
Recursos Humanos Ltda.,
com informações forneci-
das por empresas clientes

dela. Trabalhadores que
acionaram a Justiça do
Trabalho serviram como
testemunhas, ou que por
qualquer outro motivo
não eram bem vistos pe-
las empresas, eram inclu-
ídos na lista negra. Ago-
ra, cabe às duas empre-
sas, Coamo e Employer,
como responsáveis soli-
dárias, o pagamento ao
trabalhador da indeniza-
ção estipulada. O traba-
lhador empregado da
Coamo, entre junho de
1986 e junho de 1995, o
tratorista, após a demis-
são, ajuizou reclamação

trabalhista. Em janeiro de
2004, soube através de
terceiros da existência da
lista. Posteriormente, sou-
be que o seu nome estava
nela inserido desde 24 de
fevereiro de 1997. Alega,
na ação de danos morais,
ajuizada em maio de
2004, que após ter saído
da Coamo, teve dificulda-
de para encontrar empre-
go. Segundo ele, seu últi-
mo trabalho registrado
foi entre abril e novembro
de 2002, na empresa Ve-
sagril, e, depois disso, só
conseguiu �bicos�, cavan-
do fossas e poços.

Entre agosto de 2003
até agosto de 2005, vá-
rios trabalhadores da
Comau que fizeram ho-
ras extras aos domingos
e feriados, ficaram sem
receber essas médias de
horas no DSR em seus
contracheques. A Lei de-
termina que as horas ex-

Sindicato cobra da Comau a data
de pagamento da média de horas

no DSR de 2003 a 2005
traordinárias habitual-
mente prestadas devam
ser computadas no cálcu-
lo do DSR. O Sindicato ofi-
ciou a Comau buscando
reaver este prejuízo cau-
sado aos trabalhadores.
A empresa, em reunião
com o Sindicato, reconhe-
ceu que de fato não pa-

gou essas médias de
horas, faltando definir a
data de pagamento, os
valores e a relação da-
queles trabalhadores
que de fato terão direito
a receber. O Sindicato
cobrou da Comau uma
definição sobre a data
do pagamento.

FORRÓ NA SUB-SEDE DO RETIRO
com a BANDA G3Toda quinta-feira,

de 20h às 24h
Av. Antônio de Almeida, nº603, Retiro

Entrada franca ao associado da sub-sede do Retiro

Paralização
da BR 393

Hoje, 30/1, às
11h, paralização
contra o modelo
de privatização
da BR 393. A
concentração
será no bairro

Morada do Vale.
PARTICIPEM!


