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Foi fundamental presenciar a entrega da
conclusão da Fundacentro sobre os laudos
técnicos da CSN. Estamos caminhando no
sentido da nossa vitória, a vitória da classe
trabalhadora...

Fundacentro entrega a
conclusão da análise sobre
laudos técnicos da CSN à

Justiça Federal

Ontem (21), o sindicato
presenciou a 1ª audiência
preliminar de análise dos
laudos que decidirão as
aposentadorias especiais na
CSN. A entrega da avaliação
técnica foi feita na Justiça
Federal, em Volta Redonda,
pela especialista Marta
Freitas, da Fundacentro/MG,
e Marcos Aurélio Hartung,
diretor da Fundacentro/RJ.
Foram 17 mil laudas
apresentadas pela CSN e
analisadas pelo grupo da
Fundacentro.

Há mais de 2 anos, o
sindicato iniciou esta luta,
determinado a resgatar a
dignidade do trabalhador do
Sul Flumninense. E o seu

grande desafio foi a falta de
atualização nos laudos que as
empresas da região apresen-
tavam ao INSS, que implica
diretamente na questão da
insalubridade, um dado deter-
minante para a aposentadoria
especial dos metalúrgicos e
outros trabalhadores da região.

Embora, sejam obrigadas
a fazer atualizações de seus
Laudos Técnicos de
Condições de Ambiente de
Trabalho (LTCAT) periodi-
camente e a fornecer
informações precisas sobre
os PPP´s, conforme o INSS
determina, não é o que
acontece na prática. E este
problema vem atrapalhando
a concessão das aposen-

tadorias especiais,   desfa-
vorecendo centenas de tra-
balhadores.

A audiência ocorreu na
Justiça Federal e contou com
a presença da direção do
sindicato, sua assessoria
jurídica e do departamento
de saúde; representantes do
INSS; advogados da CSN;
Dra. Cibele Carvalho, advo-
gada de São Paulo e
especialista em casos de
aposentadoria especiais; Dr.
Rubens Rodrigues, da
ANDESP, que já vem
acompanhando os casos pelo
sindicato; e um representante
da Procuradoria da República.

A partir de agora é com
a Justiça.

Sindicato vai
investir na

formação da
mão-de-obra
metalúrgica
da região

O sindicato vem acompa-
nhando notícias sobre o
crescimento da indústria no
país e a escassez de pessoal
especializado para atender à
forte demanda no mercado de
trabalho, principalmente nas
áreas da indústria, infra-
estrutura, energia, petróleo e
gás. Por isso, decidiu investir
na mão-de-obra metalúrgica na
Região Sul Fluminense e
pretende criar cursos
profissionalizantes, através de
parceria com o SESI/SENAI.

Segundo o presidente,
Renato Soares, isso significa
que, “muito em breve, os
trabalhadores e seus filhos
poderão contar com opções
de cursos justamente nas áreas
que estão carentes de mão-
de-obra qualificada, com a
garantia de emprego, através
de parcerias pré-estabelecidas
com as empresas da região”.

Segundo dados do Minis-
tério do Trabalho, o Brasil tem
concedido um grande número
de vistos a trabalhadores
estrangeiros, em função da
falta de mão-de-obra quali-
ficada, principalmente no setor
petrolífero.  Isso está ocor-
rendo não pela falta de desem-
pregados dispostos a ocupar
essas vagas, e sim pela falta
de preparação e experiência
que os tornem capazes de
assumir esses postos de
trabalho.

“

... Agora, está nas mãos da Justiça.
Confiamos que em breve teremos uma
solução definitiva sobre o problema dos
erros nos laudos das empresas da região”
Renato Soares - Presidente
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A 5ª Turma do Tribunal
Superior do Trabalho (TST)
decidiu que quebra de sigilo
bancário dá direito à
indenização por danos
morais ao trabalhador. Por
unanimidade, os ministros
entenderam que o Banco do
Brasil, ao acessar as
movimentações financeiras
de um funcionário, inves-
tigado por possíveis irregu-
laridades, violou a garantia
constitucional de preser-
vação da intimidade e da
privacidade, prevista no
artigo 5º da Constituição. Em
decisão anterior, o Tribunal

Regional do Trabalho (TRT)
da 7ª Região (Ceará) julgou
improcedente a reclamação
do ex-funcionário. Para os
desembargadores, era
natural que o banco, na
condição de guardião do
sigilo bancário, tivesse
acesso aos dados da conta
de qualquer um de seus
funcionários, sem que isso
resultasse em quebra de
sigilo e consequente direito
à indenização. O ministro
Emmanoel Pereira, relator
do caso, esclareceu, no
entanto, que as informações
bancárias de quaisquer

Quebra de sigilo bancário
dá direito à indenização

por danos morais
correntistas devem ser
preservadas do acesso de
terceira pessoa, como prevê
a Lei Complementar nº 105,
de 2001, sendo admitida a
quebra do sigilo somente
quando houver fortes
indícios de culpabilidade, e
que isso seja feito mediante
autorização judicial, o que
não ocorreu no caso. Além
disso, para o relator, a
situação se agravou pela
demissão sem justa causa
do ex-funcionário, que foi
inocentado ao final da
investigação.
Fonte: Valor Econômico

A cláusula 19º do
Acordo Coletivo 2010
garante aos empregados
da Siemens VAI, que
forem demitidos faltando
até 12 meses para a

O sindicato soube que
tem uma gerência geral
na CSN que criou uma
norma de procedimento
(diretriz) sobre a subs-
tituição de funcio-nário

nas férias.
Só que o Acordo Coleti-

vo de Trabalho estabelece
aos empregados os seus
direitos. Existe a cláusula
36ª que trata deste assunto,

garantindo o pagamento
da diferença do salário ao
substituto.

Veja abaixo o que diz a
cláusula do Acordo
Coletivo 2010/2011.

Siemens VAI

Companhia Siderúrgica Nacional

As condições das catracas
da CSN estão uma vergonha.

Essa reclamação já foi
levada à gerência respon-
sável há mais de um ano, e
nada foi feito.  Chegando ao
ponto de ter apenas uma
catraca funcionando para
milhares de trabalhadores.

A maioria dos gerentes
entram pelo estacionamento
e não passam  pelo aperto
de ficar na fila da catraca,
com isso, nem se preocu-
pam em solucionar o proble-
ma. É uma vergonha!

CSN: catracas
que não

funcionam

aposentadoria comum ou
especial (em seus prazos
mínimos), o pagamento pela
empresa das contribuições
previdenciárias até a data do
implemento do tempo para

a aquisição de apo-
sentadoria. Essa garantia
inclui os valores que
seriam devidos pelo
empregado e pela
empresa.

Governo
começa a

pagar o abono
salarial para
inscritos no
PIS/Pasep

Desde o dia 19/7, cerca de
4,5 milhões de trabalhadores
já estão podendo receber o
abono salarial, de um salário
mínimo (R$ 510). O benefício
está sendo pago por meio de
depósito aos trabalhadores que
têm conta corrente ou
poupança na Caixa Econômica
Federal. Serão pagos R$ 2,3
bilhões com recursos do
Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), referentes ao
exercício 2010/2011.

AATT é a única
empresa que

ainda não
fechou o acordo

salarial
A empresa é a última a

fechar o acordo coletivo
com o sindicato. Ela alegou
que ainda terá uma reunião
com a CSN. E marcou com
o sindicato na sexta-feira
para resolver a questão.


