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Desde o dia 12/2 (terça-feira)
a CSN está impedida de obrigar
os trabalhadores do turno a ini-
ciar a jornada de trabalho com
trinta minutos de antecedência.

O Juiz da Primeira Vara do Tra-
balho, com base no Acordo Co-
letivo do Turno de Revezamento
de 8 horas, assinado em 2006,
julgou favorável o pedido de li-
minar do Sindicato. Ficou prova-
do que a CSN violou o acordo
firmado com o Sindicato em
2006, uma vez que o mesmo as-
segurava que o horário de refei-
ção pactuado tem que ser prati-
cado dentro da jornada diária de
trabalho de 8 horas.

CSN é obrigada a cumprir
horário de refeição dentro

da jornada de 8 horas
O Sindicato comemora a decisão da justiça e acredita que a

liminar abre caminho para a jornada de trabalho de 6 horas

VITÓRIA DO SINDICATO

Desde  junho de 2000, quan-
do a CSN e a direçao passada
assinaram acordo implantando o
turno de 8 horas, os trabalhado-
res vêm sendo penalizados e pas-
saram a ter apenas meia hora de
refeição. A atual direçao do sin-
dicato, através desta importante
vitória, não permitirá que os di-
reitos históricos dos trabalhado-
res assegurados nas legislações
trabalhistas, sejam desrespeita-
dos pela CSN.

E para o Sindicato, esta vitó-
ria representa a abertura para
uma outra luta importante que
é a luta pela volta do turno de 6
horas.

Após a terceira reunião realiza-
da com o INSS, a direção do Sindi-
cato decidiu notificar o Ministério
Público do Trabalho, Ministério Pú-
blico Federal e a DRT sobre os gra-
ves problemas que os trabalhado-
res vêm enfrentando nos seus pedi-
dos de aposentadoria especial. E es-
tabeleceu um prazo ao INSS para
que apresente soluções a estas inú-
meras solicitações que estão sendo
indeferidas.

O INSS aponta inúmeras contra-

Sindicato vai denunciar a CSN e o INSS no
MPF sobre aposentadoria especial

Por isso, a direção do Sindicato solici-
tará os laudos técnicos ambientais con-
temporâneos responsáveis pelas in-
formações fornecidas ao INSS pela
CSN, que vem causando contradições
nas avaliações médicas, constatadas
nos indeferimentos.

Esta diretoria informa também
que, caso esta situação não mude,
haverá uma manifestação em frente
ao INSS em protesto a esta conduta
que vem dificultando as aposenta-
dorias dos trabalhadores da Região.

O Sindicato dos Metalúrgicos
abraça a iniciativa das principais
centrais sindicais sobre a campa-
nha pela redução da jornada de
trabalho, sem perdas salariais, que
acaba de ser lançada através de
um ato público, em São Paulo.

A meta dos sindicalistas é reco-
lher de um a cinco milhões de as-
sinaturas em todo o país até o dia
1° de maio e entregá-las ao Con-
gresso Nacional.

Segundo estimativa das centrais,
a diminuição da carga de traba-
lho de 44 horas para 40 horas
semanais poderá criar até 2,2
milhões de novos empregos com

carteira assinada, com
uma limitação legal
do banco de horas

nas empresa e das
horas extras.

Campanha pelaCampanha pelaCampanha pelaCampanha pelaCampanha pela
redução da jornadaredução da jornadaredução da jornadaredução da jornadaredução da jornada
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dições constantes nos PPP´s que jus-
tificam os indeferimentos, tais como:
posto de trabalho, função exercida
pelo trabalhador e análise ambien-
tal da área.

E por outro lado, o Sindicato en-
controu várias irregularidades, entre
elas: a não conformidade apresenta-
da e informada nos PPP´s, o não re-
colhimento das GFIP´s das insalubri-
dades e periculosidades nos ambien-
tes da CSN e empresas contratadas,
além da falta de emissão de CAT´s.
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TRT decide que a CSN deve pagar a
participação nos lucros a funcionários
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O Tribunal Regional
do Trabalho (7ª Turma)
da 1ª Região (Rio de Ja-
neiro), ao julgar ao mes-
mo tempo 100 recursos
ordinários ajuizados por
milhares de trabalhado-
res representados pelo
Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Volta Redonda
contra a CSN, determi-
nou o pagamento de di-

ferenças salariais refe-
rentes à incidência da PLR
(participação nos lucros
e resultados) sobre uma
reserva de capital de R$
830 milhões da compa-
nhia. A CSN tentou um
recurso de revista no Tri-
bunal Superior do traba-
lho (TST), ainda penden-
te de julgamento.

O sindicato pleiteia o

pagamento de diferen-
ças referentes aos anos
de 1997 a 2000. Com a
tese difundida de forma
majoritária no Tribunal,
o momento é de come-
moração para toda a
categoria. São 10% de
quase R$ 800 milhões.
Lembrando que ainda
cabe recurso por parte
da CSN ao TST.

Desde que a CSN
tentou impor mais meia
hora de serviço na jor-
nada de trabalho dos
seus funcionários, que
teriam que entrar mais
cedo, o refeitório n° 12
da empresa passou a fe-
char às 7h15, quando
deveria estar a disposi-
ção do trabalhador até
às 7h45.

Os trabalhadores
chegam para o desjejum
e o refeitório está fecha-
do, o que descumpre a
cláusula quadragésima
do Acordo Coletivo que
diz que: �a empresa for-
necerá gratuitamente,
no horário das 6h às
7h45, o desjejum (café
da manhã) ...�

Em resposta a recla-
mação dos trabalhado-
res, o Sindicato entrou
em contato com o RH
da empresa e espera
uma solução imediata.
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Os trabalhadores do
Consórcio Modular Vo-
lkswagen aprovaram, no
dia 1/02, a proposta para
o acordo coletivo, negoci-
ado pelo Sindicato e Co-
missão de Fábrica.

O acordo garante o re-
ajuste, a partir de 1° de
maio, de 100% do INPC
mais 2% de aumento real,
PLR no valor de R$
3.832,50, podendo chegar
a valores acima de R$ 4
mil, dependendo dos resul-
tados obtidos nos indica-

CSN e  Volkswagen
duas realidades diferentes

dores de produção. Os tra-
balhadores ainda recebe-
rão um abono de R$ 4 mil
pela manutenção da jor-
nada de 44 horas sema-
nais, além de um adianta-
mento de 13° salário e o
pagamento de 10 sábados
de hora extra antecipado.

Esse acordo trouxe um
ganho aos trabalhadores de
aproximadamente R$ 9 mil.

O setor automotivo está
crescendo tanto quanto o
setor siderúrgico. Mas na
Volks, o Sindicato conse-

guiu avançar nas negoci-
ações e colocar dinheiro
no bolso dos trabalhado-
res. Já a CSN, ao longo
dos últimos anos, tem es-
tabelecido uma política de
arrocho salarial, levando
os trabalhadores a se en-
dividar cada vez mais.

Na última campanha
salarial, tivemos que ir à
greve para conseguir um
bom acordo, tudo por
causa da dificuldade de
negociação imposta pela
direção da CSN.

ELEIÇÃO DELEIÇÃO DELEIÇÃO DELEIÇÃO DELEIÇÃO DAAAAA
CIPCIPCIPCIPCIPA NA NA NA NA NA M&PA M&PA M&PA M&PA M&P

O Sindicato infor-
ma que, no próxi-
mo dia 18/2, das
7h30 às 12h, vai
acontecer a eleição
da CIPA. Os traba-
lhadores deverão
votar no canteiro
da empresa.

Comau esconde acidente de trabalho
No dia 8 de janeiro, o

metalúrgico da COMAU,
Juliano Rodrigues Prado,
se acidentou no interior
da Usina Siderúrgica Na-
cional, dentro da sala de
topografia do canteiro da
Comau. O trabalhador,
após levar um escorregão,
fraturou o braço esquer-
do. A assistente social da
Comau informou ao me-

talúrgico, que ele seria
levado para a Clínica Lau-
rindo e André para fazer
o laudo médico para
emissão da Comunicação
de Acidente de Trabalho
� CAT. Entretanto, o me-
talúrgico já está afastado
de suas atividades há mais
de trinta e seis dias, e a
Comau não emitiu a CAT.
O INSS não foi acionado

e, para agravar mais ain-
da a situação, a COMAU
descontou três dias do sa-
lário do trabalhador. O
Sindicato esta dando toda
assistência jurídica ao Ju-
liano, além de tomar to-
das as medidas legais ca-
bíveis. E ainda exigir da
empresa a emissão da
CAT e a devolução dos
dias descontados.


