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O presidente do Sindicato, indig-
nado com a decisão da CSN, de que-
rer ransferir o setor administraivo para
São Paulo, se reuniu, segunda-feira,
18, com o deputado estadual Nelson
Golçalves e o assessor do governo
estadual Edilson Silva, e pediu o apoio
a população da cidade para evitar a
transferência do corpo administrativo
da CSN para São Paulo, que coloca
em risco o emprego de 250 famílias
de trabalhadores.

Segundo informações extra-oficiais,

a empresa voltou a discutir a transferên-
cia da parte administrativa, prevista para
abril. Trata-se da vida profissional de fun-
cionários das áreas de contabilidade,
controladoria, contas a pagar, contas a
receber e tesouraria nacional, área de
suprimentos e auditoria interna. Pratica-
mente, todas as áreas que compõe o
corpo administrativo da Companhia.

A preocupação do Sindicato é que
a transferência poderá gerar a deses-
truturação dessas familias metalúrgicas,
além de um prejuizo de R$ 1 milhão/

CSN é derrotada pela 3ª vez na
tentativa de derrubar hora de refeição

Sindicato luta contra transferência do administrativo da CSN

Desde junho do ano passado, a empresa vem tentan-
do derrubar a liminar concedida pela Justiça que garan-
tiu a implantação do intervalo de uma hora de refeição.
A primeira tentativa foi através de mandato de seguran-
ça, com pedido de liminar, que foi indeferido. Não satis-
feita, recorreu desta decisão, através de agravo regimen-

No dia 8 de janeiro, a CSN impetrou um segundo mandado de segurança no
Tribunal Regional do Trabalho, tentando derrubar a decisão da 1ª Vara do Trabalho,

que obriga a implantação da uma hora de refeição para os trabalhadores que
cumprem regime de turno. E se deu mal.

tal (recurso), e novamente perdeu. Por último, em janeiro
agora, em uma terceira tentativa, impetrou um segundo
mandato de segurança, requerendo novamente o cance-
lamento da liminar. Mas, a tentativa, mais uma vez, não
deu certo. A CSN foi derrotada e vai ter que implantar
uma hora de refeição!

mês para a cidade, considerando que
a média salarial desses trabalhadores
é de R$2.500. Além de deixar de circu-
lar no comércio local algo em torno de
R$ 12 milhões/ano.

A direção do Sindicato ficou de en-
tregar pessoalmente uma carta ao Go-
vernador Sérgio Cabral, que estará na
cidade no próximo dia 29/2..

Os representantes do governo tam-
bém estarão discutindo o problema com
o governador para tentar reverter a situ-
ação.

A Justiça do Trabalho suspen-
deu a multa que estava sendo
aplicada de R$ 200 mil/dia, se
valendo das falsas informações de
que estava tendo dificuldades para
implantação de uma hora de des-
canso tendo em vista o grande nú-
mero de trabalhadores envolvidos,
que segundo ela é de     �CERCA�CERCA�CERCA�CERCA�CERCA
DE 9.000 (NOVE MIL) FUNCI-DE 9.000 (NOVE MIL) FUNCI-DE 9.000 (NOVE MIL) FUNCI-DE 9.000 (NOVE MIL) FUNCI-DE 9.000 (NOVE MIL) FUNCI-
ONÁRIOS�ONÁRIOS�ONÁRIOS�ONÁRIOS�ONÁRIOS�. Muito descaramen-
to da CSN, em dizer que atual-
mente existem nove mil trabalha-

CSN presta informações falsas para cancelar multa
dores no turno de 8 horas na UPV.

Outra informação mentirosa foi
de que a empresa não tem medido
esforços para cumprir a decisão ju-
dicial. Todos nós sabemos que isso
não é verdade, pois, desde abril de
2007 que ela não cumpre com a
decisão judicial.

Primeiro que o número de funci-
onários que trabalham em regime
de turno de 8 horas não são 9 mil e
sim cerca de 4.200. Quanto ao es-
forço para cumprir a decisão, os tra-

balhadores são testemunhas que
a empresa vem �empurrando
com a barriga�, tanto o sindicato
quanto a justiça, para não cum-
prir a determinação judicial. Fo-
ram concedidos todos os prazos
necessários para a empresa cum-
prir a determinação, mas ela não
o fez!

O sindicato através de seu de-
partamento jurídico, já está to-
mando as devidas providencias
para tentar reverter, esta decisão.
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Sindicato derruba eleição da
Comissão de PLR da Sankyu

Nesta terça-feira, 26, o Sindicato con-
seguiu suspender na Justiça do Trabalho
a eleição da comissão de PLR da Sankyu,
por flagrante violação a Lei 10.101/
2000. A Lei assegura que qualquer pro-
cedimento a ser adotado tem que ser de
comum acordo entre as partes (emprega-
dor e empregado), o que não ocorreu no
presente caso.

A Juíza da 3ª Vara do Trabalho, Drª.
Claucia Rocha Corrêa, concedeu liminar,
atendendo ao pedido do Sindicato (veja
liminar em anexo), determinando o can-
celamento das eleições em curso, �fican-
do a ré obrigada a promover os atos
necessários para que a escolha do tipo
de negociação que será utilizada pelas
partes em cumprimento ao art. 2º da Lei
10.101/2000, seja feita em comum acor-
do por todos os interessados � emprega-
dor e empregados�.

A Sankyu quis armar um
golpe em cima dos traba-
lhadores, mas se deu mal.
Veja as várias ilegalidades
praticadas.

Primeiro, o edital publi-
cado retroage a data de
01/01/2008. E, com isso,
a PLR/2007 que foi assi-
nada pela �comissão fan-
tasma� em 2008, estaria
validada por essa suposta
comissão de PLR, que iria
assinar o Acordo Coletivo

de PLR/2007.
Outra ilegalidade: Advi-

nha quem assinou o edital
de convocação para elei-
ção da Comissão de Em-
pregados? Quem?

Foi justamente a comis-
são de 2006, que não ti-
nha legitimidade alguma
para praticar tal ato, pois
ela já tinha sido destituída
em dezembro/2006.

E mais, discriminou ci-
pistas e sindicalistas.

Comissão ilegal,
eleição ilegal!

Sindicato convoca os trabalhadores para assembléia na sexta-feira,
dia 29/2, das 8h às 18h, na passagem superior


