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Comau e Sankyu
apresentam proposta

Depois que o sindicato
ameaçou mobil izar os
trabalhadores e iniciar
paralisações, os represen-
tantes da Sankyu e da Co-

mau marcaram reuniões de
negociação e apresentaram
propostas. Aliás, propostas
indecentes, que desvalo-
rizam os trabalhadores.

Mas respeitando o
direito de decisão dos
companheiros, a direção do
sindicato colocará as
propostas em votação ama-

nhã (8), de 6h às 18h30.
Participe da votação e

dê um grande NÃO para
essa proposta indecente.
Veja as propostas:

COMAU: INPC (5,49%) + 1% de aumento real
PLR no valor de R$ 1.000,00,

com antecipação de R$ 200,00

SANKYU: INPC (5,49%) + 1% de aumento real

Negociação JÁ
Após a rejeição da proposta apresentada pela CSN,  a

direção do sindicato encaminhou ofício à empresa
comunicando o resultado da votação e se colocando a
disposição para negociar  a qualquer hora e dia.

Sabemos que os trabalhadores estão ansiosos, o que
aumenta a insatisfação, mas agora é com a CSN.

VAMOS PARA A MESA DE NEGOCIAÇÃO!

Veja o resultado
da votação:

Votantes: 6.275
Não - 3.307
Sim - 2.941

Brancos e nulos -
27 votos



Dos novos eletricistas da CSN
O sindicato recebeu várias

reclamações, principalmente
dos trabalhadores da GMC e
GMM, que a empresa não
está pagando a pericu-
losidade. A direção do

sindicato contratou dois
engenheiros elétricos para
estudarem o laudo que a
CSN apresentou e, assim que
tivermos uma conclusão,
levaremos ao conhecimento

dos trabalhadores. É bom
esclarecer que o sindicato não
assinou nenhum documento
concordando com o não
pagamento da periculosidade
dos novos eletricistas.

E dos trabalhadores da GDL

PERICULOSIDADE

Além de ter cortado a
periculosidade dos trabalha-
dores da GDL, com a
justificativa de ter trocado os
solventes, a empresa con-
tinua cometendo arbitra-

riedades.
Recebemos reclamações

que alguns operadores de
produção, que estão há mais
de um ano na função, não
estão recebendo insalu-

bridade, enquanto funcio-
nários recém-contratados
recebem.

Atenção RH:  que-
remos uma solução para
o problema.

Hora extra
na Sankyu
Os trabalhadores enca-

minharam reclamação ao
sindicato que a empresa não
está pagando as horas extras
e que um coordenador está
obrigando os companheiros
a compensar.

Quando a empresa não
pagar hora extra é correto
que mande os trabalhadores
compensarem, mas até as
horas para compensar
deverão ser bonificadas.

Estamos de olho!

Eleição
da CIPA
na CSN
A empresa realizará a

eleição dos cipistas nos dias
8 e 9 de junho, no horário
de 5h às 19h

Participe e escolha can-
didatos comprometidos com
a saúde e segurança.

Portaria proíbe empresas de exigir
que trabalhadores façam teste de HIV

Uma portaria do Mi-
nistério do Trabalho e Em-
prego, publicada no Diário
Oficial da União, proíbe que
as empresas submetam
trabalhadores a exames de
HIV, para admissão, mu-

dança de função, avaliação
periódica, retorno, demis-
são ou qualquer outro
procedimento ligado à rela-
ção de emprego.

A Portaria nº 1.246 tem
como base a Lei nº 9.029,

de 13 de abril de 1995, que
proíbe a adoção de qualquer
prática discriminatória e
limitativa para a admissão
ou a manutenção do em-
prego.
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Aposentadorias / PPP's  da UPV
Todas as empresas

metalúrgicas são obrigadas
a atualizar anualmente os
Laudos Técnicos de
Condições de Ambiente de
Trabalho - LTCAT. Essa é
uma deliberação do INSS
porque são os laudos que
determinam os valores do
recolhimento das GFIP's,
além de ser o único docu-
mento oficial para o INSS
que reconhece as apo-
sentadorias especiais.

O problema é que as
empresas não atualizam os
dados em função do impacto
dos valores mensais que
serão obrigados a pagar,
além do passivo trabalhista
que as empresas têm que
pagar judicialmente. E o
sindicato entrou na luta para
que seja cumprida a de-
terminação.

Com muita mobilização,
o INSS acabou entrando na
Justiça Federal contra a

CSN, exigindo a atualização
dos laudos técnicos anual-
mente, conforme a lei,  e
com informações precisas
sobre os PPP's.

Todo processo será
acompanhado pelo sindi-
cato e da Fundacentro,
entidade governamental
especializada em saúde e
segurança ambiental. Só
que a CSN acelerou as
atualizações sem a presença
da Fundacentro ou do

sindicato, desrespeitando
uma decisão judicial. Mesmo
assim, a Justiça Federal
encaminhou os laudos à
Fundacentro para análise.
São 70 laudos e 8.700
medições ambientais de toda
Usina. Eles serão entregues
à Justiça Federal que deverá
validar ou não os levan-
tamentos apresentados pela
CSN. E assim que tivermos
mais notícias informaremos
aos trabalhadores


