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O resultado do boi-
cote ao lanche feito
pelos companheiros
do turno não poderia
ter sido melhor, 100%
de adesão.
E ainda ouvimos tra-

balhadores dizendo que

Adesão total ao
boicote do lanche

o boicote tinha que du-
rar uma semana.
O recado dos traba-

lhadores está dado, a
mudança na tabela
de turno é inevitável,
agora é esperar os
próximos atos de mo-

bilização, caso a di-
reção da empresa
continue se fingindo
de morta.
Lembrando o próximo

passo será o apitaço fei-
to pelos operadores de
ponte.

Agora é esperar a próxima mobilização

Dando prosseguimento ao que foi dis-
cutido na reunião do turno, realizada
no dia 18 de novembro, o sindicato
entrou com processo na justiça para
obrigar a CSN negociar uma nova ta-
bela de turno.
A ação foi distribuída na 1º Vara do

Trabalho e a justiça já se pronunciou
determinando que a CSN apresente sua
defesa no prazo de cinco dias, que ter-
minará na próxima semana.

Sindicato também fez a sua parte
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Reunião com os ex-trabalhadores da
Tubonal no dia 8 de dezembro,
às 18h, na subsede do Retiro.

Diferença salarial na GIL
Há vários anos fazemos

reuniões com o RH da
empresa sobre a distor-
ção salarial na GIL, prin-
cipalmente com os mano-
breiros e maquinistas.

A empresa está contra-
tando novos trabalhado-
res com salário maior do
que os companheiros que
já trabalham na área.

Ou é incompetência ou
uma ação premeditada.

E agora, pra piorar, a
CSN melhora o salário
dos líderes, que mere-
cem, mas não resolve o
problema da equipara-
ção salarial.

E não adianta, enquan-
to o diretor de operações

não der autonomia ao
RH para discutir e soluci-
onar os problemas, como
a tabela, a situação dos
operadores de aços lí-
quidos e de equiparação
salarial, o problema não
se resolverá. O resulta-
do será sentido na cam-
panha salarial, que é um
dos momentos onde os
trabalhadores podem, e
devem, reivindicar seus
direitos.

O sindicato irá marcar
uma reunião com os tra-
balhadores para discutir
o problema e traçar um
plano de mobilização,
assim como os trabalha-
dores do turno.

PLR Sankyu
Assembléia hoje (6), às 18h, na subsede

na Avenida Antônio da Almeida, 603,
Retiro. Participe!!

O supervisor da área
de segurança da GSOS
está omitindo acidentes
de trabalho, conforme
denúncia encaminhada
ao sindicato.

Os trabalhadores se
machucam, algumas ve-
zes de forma grave, e

não podem procurar
atendimento, só após o
expediente, pra não ca-
racterizar acidente de tra-
balho. Ou até mesmo fi-
cam na área trabalhan-
do, sem consultar um
médico.

Um absurdo!!

GSOS: Acidentes clandestinos

Juiz determina recalculo
de aposentadoria sem

incidência do fator
previdenciário

O juiz da 1ª Vara Federal
Previdenciária em São Pau-
lo, Marcus Orione Gonçal-
ves Correia, determinou
que o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) recal-
cule a aposentadoria de um
segurado, sem a incidên-
cia do fator previdenciário.
O juiz declarou o fator in-
constitucional.

Em sua decisão, o ma-
gistrado argumenta que o
fator é inconstitucional por-
que usa elementos que di-
ficultam o acesso ao be-
nefício, como a expectati-
va de vida da população,
além de desconsiderar as
diferenças regionais quan-
to à idade dos segurados.

Na última quarta-feira
(1º), o Ministério da Pre-
vidência Social divulgou a
nova tabela do fator pre-
videnciário, conseqüência
do aumento da expectati-
va de vida do brasileiro.
A partir de agora, quem
solicitar a aposentadoria
por tempo de contribuição
terá que trabalhar mais
dias para manter o valor
do benefício.

A decisão da Justiça
paulista vale apenas para
o autor da ação contra o
INSS. No entanto, pode
ser usada como base para
processos judiciais seme-
lhantes. O INSS ainda
pode recorrer da decisão.


