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CSN apresentará nova proposta
A empresa encaminhou ofício marcando uma

nova reunião com o sindicato para apresentar ou-
tra proposta para o acordo coletivo 2011/2012.
Será hoje (dia 17), às 14h, no prédio do antigo
Escritório Central.  Esperamos que, desta vez, a
CSN nos apresente uma proposta decente, que
atenda aos anseios dos trabalhadores!

Dinheiro não falta!
A CSN publicou em seu informativo, o CHA-

MA, número 401, que está comprando duas
novas empresas: a INAL Nordeste S.A. - INOR e
a unidade de distribuição da Companhia Meta-
lúrgica Prada em Jaboatão dos Guararapes.

Atenção, trabalhadores da CSN!
Periculiosidade e insalubridade

Se o pagamento da sua insa-
lubridade ou periculosidade foi
cortado, ou se são pagas para
uns e para outros trabalhadores
não, dentro da mesma área de
atuação, favor procurar o Depar-
tamento Jurídico do sindicato,
munido de seu comprovante de
associado, carteira profissional e
últimos cinco contracheques.

Temos recebido diversas recla-
mações de irregularidades no pa-
gamento desses itens. No nosso

entendimento, a empresa deve
primeiro resolver a pendência na
justiça, já que seus laudos estão
sendo contestados pela Fundacen-
tro e não cortar a periculosidade
e insalubridade baseado nesses
laudos.

E os trabalhadores podem man-
dar um email para o sindicato in-
formando as áreas que estão ocor-
rendo problemas, manteremos a
identidade em sigilo, anote o email:
comunicacao.smsf@terra.com.br

Trabalhadores fazem paralisação em Casa de Pedra (MG)
Os trabalhadores da minera-

ção da CSN entraram em greve
de 24 horas nesta segunda-feira
(16) para reivindicar um melhor
reajuste salarial. Na semana pas-
sada, a CSN apresentou a pro-

posta de 6,3%, assim como para
os trabalhadores da UPV, em Vol-
ta Redonda.

Além do reajuste, os trabalha-
dores reivindicam a revisão da
PLR e melhorias nos benefícios.

Segundo a direção do Meta-
base Inconfidentes, sindicato re-
presentante dos trabalhadores, se
a CSN não avançar na propos-
ta, os trabalhadores voltarão à
greve por tempo indeterminado.

Saiu hoje (dia 17) às 4h, o ôni-
bus do sindicato com 20 compa-
nheiros, que são ex-trabalhadores
da Tubonal, para Belo Horizonte,
onde participarão de assembleia
dos credores da empresa, já que
os trabalhadores também são cre-
dores.

A viagem dos trabalhadores é
uma ação da direção do sindi-
cato para que todo o processo
seja transparente.

Ex-trabalhadores da
Tubonal participam de

assembleia em BH



Uma falta de respeito a atitu-
de dos supervisores nas baterias
da Coqueria. Eles esperam os
trabalhadores chegarem para
avisá-los que estão de folga pois
tem horas extras para compen-
sar. Será que na área não há
um gestor para fazer as coisas
funcionarem corretamente, ou
seja, que os trabalhadores se-
jam comunicados com antece-
dência?

Com a palavra o Sr. Júlio,
gerente da Coqueria.

Compensação de
horas extras

Laudo pericial de
insalubridade

Chegou até o sindicato denún-
cia de que alguns trabalhadores
não estão conseguindo dar en-
trada na aposentadoria porque
a empresa não fornece o laudo
pericial e, conforme denúncia, a
área é insalubre.

Vigilantes fazendo
faxina? Que isso, CSN?

Recebemos denúncia de que
os supervisores do turno do zero
hora ordenaram aos vigilantes
que fizessem faxina nas câmeras
de segurança, roletas, detectores
e em todo o posto, além de reti-
rarem o lixo. Isso vem acontecen-
do com frequência. Além dessas
reclamações, os trabalhadores
acrescentam ainda que o salário
é baixo e sofrem constantes pres-
sões e ameaças de demissão.

Eletricista de baixa
tensão obtém adicional

de periculosidade
A Parmalat Brasil S.A., ape-

sar de não ser uma empresa
geradora, transmissora ou dis-
tribuidora de energia elétrica,
foi condenada a pagar o adi-
cional de periculosidade a um
funcionário que fazia instala-
ções e manutenção na rede de
baixa tensão.

A empregadora entrou com re-
curso contra sentença alegando ser
apenas consumidora de energia
elétrica. Argumentou, ainda, que
o eletrotécnico não fazia jus ao re-
cebimento do adicional, já que não
se submetia à alta tensão e lidava
com a rede elétrica comum, de
220/380 volts, sujeitando-se, as-
sim, ao risco de qualquer pessoa
ao manusear um interruptor ou uma
tomada.

O laudo pericial produzido nos
autos também foi contrário à con-
cessão do adicional, pelo fato de
as instalações da empresa não per-
tencerem ao chamado "sistema elé-
trico de potência", cujas atividades
e áreas de risco estão descritas no
Decreto nº 93.412/1986.

Para a 5ª Turma do TRT/RJ,
entretanto, o fato de a recor-
rente não exercer o manejo da
ene rg ia  e lé t r ica  como uma
at iv idade  f im e se r  apenas
consumidora  não cons t i tu i
empecilho para o recebimen-
to do adic ional pelo empre-
gado, entendimento esse já
pacif icado no Tribunal Supe-
rior do Trabalho, que editou,
através da Seção de Dissídios
Individuais I do TST, a Orien-
tação Jurisprudencial nº 324.

O re lator  do recurso, de-
sembargador Antonio Carlos
Areal, ressaltou que a referi-
da ju r isprudência confere o
dire ito ao adic ional a quem
trabalhe com equipamentos e
instalações elétr icas similares
aos do "sistema elétrico de po-
tência",  como observado no
caso concreto.

"No caso dos autos, a perí-
c ia demonstrou que o autor
exercia na ré a função de ele-
tr icista, fazendo a implanta-
ção, manutenção e reparo de
equipamentos e redes e létr i-
cas de baixa tensão, t raba-
lhando sob o risco de eletro-
cussão, de forma habitual e
com exposição intermitente”,
concluiu o desembargador.

OJ-SDI1-324 ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE. SISTEMA
ELÉTRICO DE POTÊNCIA. DE-
CRETO Nº 93.412/86, ART. 2º,
§ 1º. DJ 09.12.2003

É assegurado o ad ic ional
de periculosidade apenas aos
empregados  que  t raba lham
em sistema elétrico de potên-
cia em condições de risco, ou
que o façam com equipamen-
tos e instalações elétricas si-
mi lares ,  que ofereçam r isco
equ iva l en te ,  a inda  que  em
unidade consumidora de ener-
gia elét rica.

Tal fato ocorre dentro da CSN,
em todas as áreas de atuação dos
eletricistas.

Fonte: site Denuncio


