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A nova diretoria do sindicato to-
mou posse na semana passada, dia
8 de setembro, às 18h30, para um
mandato de quatro anos.

Entre as grandes conquistas da
diretoria estão o retorno do turno de
6 horas, a hora de refeição e a manu-
tenção dos direitos dos trabalhado-

Nova diretoria do
sindicato toma posse

TST decide que
ação coletiva não

beneficiará trabalhadores
não sindicalizados

O Tribunal Superior do Trabalho
(TST) decidiu que os efeitos de sen-
tença definitiva em ação coletiva só
beneficiarão os trabalhadores sin-
dicalizados.

Esse foi o entendimento do TST
ao julgar um pedido de extensão
da sentença de um empregado que
não era sindicalizado, que entrou
com uma ação individual e queria
ser beneficiado pela sentença da
ação coletiva, onde o sindicato era
o substituto processual dos asso-

Vigilantes terão
direito a

adicional de
periculosidade
O Senado aprovou, no dia 31 de

agosto, o projeto de lei da Câmara
(PLC 220/09) que inclui a exposição
a roubos ou outras espécies de vio-
lência física entre os critérios para a
inclusão de uma profissão entre as
que têm direito ao recebimento de
adicional de periculosidade.

A alteração na Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) beneficia es-
pecialmente vigilantes, carteiros, em-
pregados de empresas transportado-
ras de valores e outras profissões
assemelhadas. Por ter sofrido modi-
ficações no Senado, a matéria volta à
Câmara dos Deputados.

Estamos atentos e esperamos
que o adicional seja aprovado e
aplicado nas empresas.

Informações da Agência Senado

res durante a crise, quando a CSN
pressionou para reduzir a bonifica-
ção de férias, retomar o turno de 8
horas, entre outros.

E para o mandato que se inicia,
essa diretoria tem dois desafios, que
são: implantar cursos de qualificação
para os trabalhadores e seus depen-

dentes e comprar uma área de lazer
para os metalúrgicos, com piscina,
churrasqueira e muito mais.

Pegamos o sindicato desmoraliza-
do politicamente e financeiramente,
com o nome sujo e muitas dívidas.

Já conseguimos arrumar muita coi-
sa, mais ainda temos muito a fazer.

ciados.
Essa circunstância, segundo o re-

lator, "impede a extensão da deci-
são ao trabalhador que não se in-
sere no grupo de empregados indi-
cado na petição inicial, sob pena
de ofensa à coisa julgada".

É bom ficarmos atentos a essas
decisões que beneficiam os sócios.
E, infelizmente, quem não é sócio,
não poderá ser beneficiado.

Com informações do Valor
Econômico



No dia 1° de setembro, os traba-
lhadores da Usiminas, em Ipatinga
(MG), iniciaram o revezamento de tur-
no.

O turno fixo foi encerrado e, no
seu lugar, será implantada a "Semana
Francesinha". Nesse modelo, os en-
quadrados em cada uma das quatro
letras de turno na usina vão trabalhar
seis dias na semana e folgar dois.

O primeiro turno de revezamento
vai das 22h40 às 06h40, o segundo
das 06h40 às 14h40, e o terceiro das
14h40 às 22h40. No novo turno de
revezamento, a pessoa trabalha duas
vezes em um horário, descansa por

Turno fixo acaba
na Usiminas
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Os metalúrgicos e sócios do sindicato terão mais uma
chance de serem premiados. A direção do sindicato vai
realizar o “Natal do Metalúrgico”, com sorteio de um carro
OKm, 10 prêmios de R$ 1 mil, 1 geladeira duplex, 1 fogão
de 5 bocas, 1 máquina de lavar de 10Kg e 1 TV LCD 32". O
trabalhador interessado deve associar-se até o dia 31 de
outubro para concorrer.

Natal do
Metalúrgico

Regime provisório prevê revezamento a cada seis
dias, com dois de folga

24 horas, trabalha duas vezes em
outro horário, descansa mais 24 ho-
ras e, por fim, pega o terceiro horário
de revezamento. Passa, portanto, por
três turnos, para só então folgar dois
dias. "Não é o melhor horário, mas é
o menos ruim", afirma Abílio Giova-
ne, diretor do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Ipatinga. E dentro de seis
meses, aproximadamente, as partes
podem acertar a implantação de um
regime definitivo de revezamento.

Enquanto isso, na CSN, já se pas-
saram mais de três meses e o com-
promisso de mudança na escala de
turno ainda não foi cumprido.

ELEIÇÃO
DA CIPA

Comau
A empresa realizará a eleição da

Cipa para o mandato 2010/2011 no
dia 28 de setembro, de 7h30 às
17h15, na sala de reuniões do Carro
Torpedo.

Os trabalhadores que quiserem se
inscrever devem ficar atentos ao pra-
zo, que começou dia 13 e se encerra-
rá no dia 27 de setembro.

K &K
Os trabalhadores da K &K que de-

sejam trabalhar pela prevenção de
acidentes e segurança podem se ins-
crever a partir do dia 28 de setembro
para participar da eleição dos cipis-
tas para o mandato 2010/2011.

As inscrições se encerram no dia
15 de outubro e a eleição será reali-
zada nos dias 18 e 19 de outubro.
Participem!

Excesso de Horas
Extras na CSN
Recebemos reclamações de vários

trabalhadores em relação ao excesso
de horas extras, principalmente na área
da GMC. Algumas vezes a empresa
não respeita a folga semanal nem o
intervalo entre uma jornada e outra de
trabalho, que é de 11 horas.

O excesso de horas extras leva a
fadiga dos trabalhadores, o que pode
ocasionar vários acidentes. Além dis-
so, a falta de um intervalo desrespei-
ta a Lei trabalhista.

A empresa deveria pensar em con-
tratar mais trabalhadores, e não ficar
expondo os companheiros a jorna-
das excessivas.

GRTE e Ministério Público do Tra-
balho neles!

Insalubridade na CSN
Os trabalhadores denunciam que

estão trabalhando em áreas de ca-
lor excessivo, com ruídos e em con-
tato com resíduos de substâncias
como cromo, ácidos e alguns me-

tais pesados. E sem receber insalu-
bridade. Muitos recebiam quando
eram das contratadas, e assim que
passaram para a CSN deixaram de
receber.




