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A direção da CSN informou a to-
dos os seus trabalhadores que estaria
implantando a uma hora de refeição
este mês (a partir do dia 12/2), sendo
que os trabalhadores teriam que ini-
ciar meia hora antes da sua jornada
de trabalho. Só que essa manobra foi
impedida pelo sindicato, através de
uma ação judicial, que determinou que
o horário de refeição tem que ser cum-
prido dentro da jornada  de 8 horas.

Audiência na Justiça foi cancelada

Mas a empresa insiste em não acatar,
na íntegra, a decisão judicial, já que os traba-
lhadores denunciaram que, em algumas ge-
rências, o horário de refeição está sendo cum-
prido e em outras não. Nessas áreas que
não está sendo cumprida, a empresa está
alegando que vai pagar os 30 minutos em
forma de hora extra. O sindicato também
recebeu reclamações de que os trabalhado-
res estão fazendo meia hora de refeição e
estão sendo obrigados a assinar uma ficha

declarando que estão tirando uma hora de
intervalo, e na verdade estão cumprindo so-
mente meia hora, violando a decisão da jus-
tiça, que determina que a hora de intervalo
não deve ser paga e sim praticada.

O sindicato pede aos trabalhadores
que comuniquem qual a gerência, o nome
do gerente, o nome do supervisor e a le-
tra que está descumprindo a decisão ju-
dicial para que esta diretoria possa enca-
minhar à Justiça.

Vejam como tudo aconteceu
sobre o processo de uma
hora de refeição

1 Sindicato ganha liminar queobriga CSN a implantar uma horade descanso dentro da jornadaEm março de 2007 o Sindicato dos Meta-lúrgicos entrou com uma Ação Civil Pública rei-vindicando a implantação da hora de descan-so dentro da jornada, sem nenhum ônus paraos trabalhadores. A hora de refeição é para des-canso e, além disso, uma questão de garantiada saúde física e mental dos trabalhadores.A Justiça do Trabalho acatou e concedeuuma liminar obrigando a empresa a implantara hora de descanso, direito que consta no Acor-do Coletivo do turno de 2006/2008. A cláu-sula diz: �O turno de trabalho terá a duraçãode 8 horas, nele compreendido intervalo pararefeição e descanso.�

2 CSN pede prazo para
implantação e não
apresenta acordo

CSN burla decisão judicial, implantando
parcialmente uma hora de refeição

A Justiça do Trabalho cancela audiência (hoje) pelo descaso da CSN que não
apresentou proposta para negociação sobre o processo do horário do intervalo de

refeição. Mais uma vez, em função da postura autoritária e intransigente da empresa,
os trabalhadores são prejudicados em seus direitos legais.

A CSN, alegando dificuldades para implantar o descanso
imediatamente, por ter que contratar mais trabalhadores,
organizar treinamentos e etc., solicitou um prazo de 6 meses.

O Sindicato, entendendo que a melhor maneira de negociar
é sendo flexível e dada a complexidade da situação, concordou
em conceder esse prazo, que acabou sendo estendido por mais
dois meses.

Depois de 8 meses de prazo a CSN, mais uma vez, pediu o
adiamento da implantação e a direção do Sindicato colocou
uma proposta, que aceitaria caso a empresa antecipasse a PLR
e pagasse R$ 1.400,00 para cada trabalhador do turno para que a empresa continuasse com a meia hora de descanso até
junho, quando vence o acordo do turno.

A empresa recusou o acordo e a Justiça do Trabalho determinou que a CSN teria que pagar uma multa diária no valor de
R$ 150 mil a partir do dia 30 de novembro. Esse valor passaria a ser de R$ 200 mil por dia a partir do dia 1° de janeiro.
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E na CSN...
As coisas não andam. Não adianta ficar
trocando de RH se a política da empresa
continuar intransigente e inflexível.

3 Sindicato apresenta
proposta e CSN
demonstra descaso

Percebendo que a direção do Sindicato não está
para brincadeira a CSN chamou o presidente da
entidade Renato Soares para negociação em São
Paulo. Foram mais de 3 horas de reuniões e não
houve nenhum avanço.

A empresa entende que com o pagamento de
R$ 4 mil, em duas parcelas, no último acordo do
turno ela quitou a diferença de meia hora.

O Sindicato não concorda, e entende que esse
valor se refere ao pagamento da 7ª e 8ª hora,
pois fora isso teria que ser inserido a bonificação
de 50% e o recolhimento de 8% do FGTS.

Dois dias depois tivemos uma audiência e a
empresa veio com o mesmo argumento, o Sindicato
não concordou e a Justiça do Trabalho determinou
que a CSN e o Sindicato colocassem a sua
proposta dentro do processo para que na próxima
audiência, dia 20 de fevereiro, fosse fechado um
acordo.
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A CSN admitiu a implantação da hora dedescanso em seu chama, publicado no dia 12de fevereiro, mas o Sindicato apurou que emalgumas áreas a empresa estava descumprindoa liminar concedida ao Sindicato, pagando meiahora extra ou fazendo com que os trabalhadoresassinassem uma planilha dizendo que estãotirando a hora de descanso.Lembrando que desde março de 2007,quando o Sindicato ganhou a liminar, a empresatentou usar todos os recursos jurídicos paraderrubar a decisão, não obtendo êxito.

enquanto issoenquanto issoenquanto issoenquanto issoenquanto isso...............
As demais empresas metalúrgicas de nossa base

têm acatado o que determina a CLT e vêm implantando
a hora de descanso dentro da jornada de trabalho,
sem impasses e sem crises.

E o caso da SBM, do Grupo Votorantim, presidido
pelo Sr. Antônio Ermínio de Moraes, onde o Sindicato
fechou um acordo do turno com o pagamento de R$

CSN diz em seu boletim queimplantará a uma hora dedescanso

2.900,00 à vista e a uma hora de descanso dentro da
jornada.

Na Saint Gobain também foi implantada a uma
hora de descanso sem problemas.

E fora da nossa base podemos citar um exemplo, a
Usiminas, que também aceitou o intervalo sem impasse.

E aqui na CSN, do Sr. Benjamim...

5 Sindicato apresenta
proposta e CSN demonstra
descaso

Na última audiência, realizada no mês de janeiro, a Justiça do Trabalho sugeriu tanto para
o Sindicato como para a CSN que as partes apresentassem uma proposta de negociação
sobre o intervalo de uma hora de refeição. O Sindicato, que sempre esteve à disposição da
CSN para discutir questões do interesse do trabalhador, apresentou a sua proposta. E a CSN,
até agora, não cumpriu a sua parte.

De acordo com a decisão da Justiça, caso a multa pelo descumprimento da ordem judicial
seja revertida para o Sindicato, a mesma será revertida aos trabalhadores do turno de
revezamento da empresa, já que são os principais prejudicados.


