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Os trabalhadores ainda não
tiveram uma resposta da CSN
sobre as folgas de fim de ano. O
Sindicato havia solicitado que eles
fossem liberados nos dias 24 ou
26 de dezembro, e 31 de

Folgas de fim de ano na CSN
dezembro ou 2 de janeiro.

Esperamos que os diretores da
empresa consigam sensibilizar o Sr.
Benjamin Steinbruch para que
sejam dadas essas folgas para os
trabalhadores.

Cesta da Siemens
Todos os anos, a Siemens VAI dá

uma cesta de Natal e uma festa de
confraternização para os trabalhadores.
Mas, este ano, eles foram surpreendidos
com a notícia de que não será dada a
cesta. A insatisfação é geral.

A Siemens deve rever essa decisão,
senão isso pode ser relevante para as
negociações do acordo coletivo do
próximo ano.

Estacionamento da CSN
Há algum tempo, o estacionamento da CSN

não está comportando a quantidade de carros.
Tem que haver uma solução. Várias

sugestões já foram dadas. O fato é que o
estacionamento precisa ser ampliado.

No momento em que o Congresso
considera ampliar a possibilidade de
terceirização de mão de obra, duas
decisões recentes do Tribunal Superior
do Trabalho (TST) aumentam a
responsabilidade das empresas por
danos causados a trabalhadores
terceirizados.

Em um dos julgamentos, a 5ª
Turma do TST entendeu que a
Companhia Nipo Brasileira de
Pelotização (Nibrasco), coligada da
Vale, é responsável solidária por um
acidente que matou um operário
terceirizado, em 1998. Assim, tanto

Empresas respondem por
danos a terceirizados

a contratante quanto a terceirizada
poderão ser acionadas para o
pagamento da indenização, no
momento da execução. Esse
entendimento favorece os
trabalhadores, pois amplia a garantia
de que os créditos serão pagos. Os
danos morais foram fixados em R$
100 mil.

No outro caso, a 1ª Turma
considerou que a Mahle Metal Leve,
de Minas Gerais, é responsável
subsidiária pelo pagamento de
indenização à família de um
trabalhador terceirizado, que morreu

em uma obra em 2001. Ele caiu do
telhado da fábrica da Mahle, quando
duas telhas desabaram, levando à
queda e à morte do empregado. O
TST entendeu que ambas agiram de
forma irresponsável, ao mandar o
empregado fazer o serviço sem antes
concluir estudos técnicos sobre a
segurança do local. Por isso, a Mahle
foi condenada subsidiariamente a
pagar a indenização aos familiares,
fixada em R$ 80 mil pelos danos
morais e R$ 234 mil pelos danos
materiais.

Fonte: Valor Econômico

A Confederação Nacional dos
Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM),
ligada à Força Sindical, tem uma nova
diretoria. Miguel Torres, presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo e Mogi das Cruzes, foi eleito o
novo presidente. A chapa única teve

aprovação da grande maioria das
entidades filiadas e foi eleita por
unanimidade. A nova diretoria, que
terá mandato de 2011 a 2015, tomou
posse no dia 1º/12.

Veja abaixo o plano de lutas que
irá pautar as ações da nova diretoria:

CNTM elege nova diretoria

- Unificação nacional das datas-base da categoria;
- Programas de qualificação e treinamento de dirigentes sindicais;
- Combate à terceirização perversa;
- Apoio aos sindicatos e federações nas negociações com o setor patronal;
- Fim das demissões imotivadas;
- Fim do fator previdenciário,
- Salário igual para trabalho igual; entre outros.



Foto meramente ilustrativa

No Natal do Metalúrgico, você
pode sair de carro novo! Os
trabalhadores também concorrem
a poupanças no valor de R$ 5 mil,
R$ 7 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil.

Participe! Filiação até o dia 10
de dezembro, às 18h, na sede
da Gustavo Lira.

Cartelas disponíveis na sede do
Sindicato!

Natal do Metalúrgico
É neste domingo, dia 11, a partir das 8h, na Praça Juarez Antunes

O Festival de prêmios dará um

Honda CR-V completo
no valor de R$ 85 mil


