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A direção do Sindicato tem ouvido muitos comentários
dos trabalhadores da CSN dizendo que a empresa quer
negociar turnos de 8h e até 12h. É bom deixar mais uma
vez bem claro que o turno de 6h foi uma conquista histórica
do Sindicato, que gerou mais de 600 postos de trabalho.

Turno de 6h
Uma conquista histórica

O turno de 6h permite que o trabalhador tenha mais tempo
para estudar e passar mais tempo com a família. O turno
de 6h deixa o trabalhador exposto por menos tempo aos
agentes agressivos à sua saúde, proporcionando uma
melhor condição de vida, entre outros fatores.

1 – Paga a pior PLR do setor siderúrgico no Brasil;
2 – Mudou a Cesta de Natal em cima da hora, sem realizar pesquisa com o trabalhador;
3 – Não fez nenhum agrado ou comemoração aos seus 70 anos (2011), enquanto isso a Volks

comemorou seus 15 anos de planta em Resende dando ao trabalhador bonificação de R$ 800,00 e uma
TV de LCD de 32” para todos os 7 mil funcionários, incluindo os terceirizados;

4 – Não libera o refeitório para os trabalhadores do turno usarem, alguns acabam comprando
marmitex e comem pelos corredores;

5 – Além disso, o lanche que distribuem é de péssima qualidade;
6 – Mudou a tabela de turno depois de muita pressão do Sindicato, inclusive após denúncias na

Delegacia Regional do Trabalho (DRT), pois todos sabem que, historicamente, quem trabalha de
madrugada deve ter uma folga maior;

7 – Cobra mensalidade exosbitante na ETPC – que é comandada pela Fundação CSN, que deveria
ser uma instituição sem fins lucrativos –, sendo mais cara que colégios particulares;

8 – Não há planos de cargos e salários transparente;
9 – Corta, arbitrariamente insalubridade e periculosidade, sem discutir com o Sindicato;
10 – Etc, etc, etc...

Perguntas e Respostas
Comprovação de tempo

Pergunta: Trabalhei em uma empresa que hoje não
existe mais. O tempo trabalhado nessa empresa é
exatamente o tempo que preciso para me aposentar. O
que faço para comprovar esse período de trabalho?

Resposta: Em caso de firmas falidas ou extintas, a Junta
Comercial fornece uma certidão denominada “Breve
Relato”, na qual consta o número da falência de cada firma.
De posse desse documento, o interessado deverá procurar,
no Fórum Jr., o síndico da massa falida e solicitar a cópia
autenticada do livro ou ficha de registro de empregados, na
qual conste o nome do segurado. A Delegacia da Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) em Volta
Redonda fica localizada na Rua Simão da Silva Gago, nº
445, no Aterrado. Telefones: 3339-4215 / 3339-9303.

Um manobreiro, para ingressar na CSN, deve fazer vários exames
específicos, que devem ser renovados a cada cinco anos. As exigências são
grandes, muitos treinamentos e entrevistas técnicas. Mas o salário, Ó...
Atenção, pessoal da GIL, antes que aconteça um acidente, valorize o
manobreiro! Corrijam os salários, com urgência! Os manobreiros recebem
como um ajudante comum. Pode isso?

E a insatisfação dos manobreiros continua...

O departamento jurídico do Sindicato ajuizou uma ação coletiva em
face da empresa Magnesita, para cobrar o pagamento do adicional de
insalubridade e a primeira audiência será no dia 19/03/12, às 11h30.

Magnesita

Agora, vamos enumerar o que a CSN tem feito pelos trabalhadores:



O tempo gasto pelo empregado
com reuniões, bem como o efetivo
trabalho antes e após a jornada,
ainda que esses atos sejam uma
faculdade concedida pela em-
presa, deve ser computado na
jornada de trabalho, por se tratar de
tempo à disposição do empregador.
E, como tal, deve ser remunerado.
O juiz titular da 1ª Vara do Trabalho
de Sete Lagoas condenou uma
empresa a pagar horas extras a um
empregado que trabalhava em
minutos antece-dentes e posteriores
à sua jornada contratual de
trabalho, sendo que não lhe era
permitido registrar esse tempo nos

Juiz condena empresa que bloqueou relógios de
ponto para não ter que pagar minutos residuais

controles de jornada. Ele não
conseguia marcar o ponto no
horário em que efetivamente
chegava e saía do trabalho e ainda
era obrigado a participar das
reuniões promovidas pela empresa
antes do início da produção.

Em sua ação, o empregado
denunciou que, para se livrar das
suas obrigações trabalhistas, a
empresa se utilizou do mecanismo
absurdo de bloquear eletronica-
mente os seus relógios de ponto, os
quais só aceitavam as marcações de
ponto no intervalo de cinco minutos
antes ou após a jornada de
trabalho.

Diretores do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense
estiveram em Além Paraíba (cidade
mineira que faz divisa com a região
serrana do Estado do Rio de Janeiro)
nos dias 21 e 22 de janeiro,
entregando a primeira leva de doações
da campanha que está realizando para
ajudar aqueles que sofreram
recentemente com as chuvas que
atingiram a cidade. Foram vários
bairros atingidos, sendo que em alguns

Sindicato arrecada doações para vitimas
das chuvas em Além Paraíba

deles a água subiu cerca de 5 metros.
Os moradores perderam móveis,
roupas, documentos e até familiares.
Além disso, parte da tubulação de
água da cidade foi danificada.

O Sindicato ainda está recolhendo
doações, em parceria com a Cruz
Vermelha, sendo que agora os
materiais devem ser entregues
diretamente para a Cruz Vermelha de
Volta Redonda, na Rua 40, nº13, na
Vila Santa Cecília. Os moradores da

cidade estão necessitados de materiais
de higiene pessoal, fraldas descar-
táveis, roupas para crianças, alimen-
tos, roupas, cobertores, colchonetes,
materiais de limpeza e, princi-
palmente, água potável, entre outros.

O presidente do Sindicato, Renato
Soares, e os demais diretores
agradecem a todos que fizeram sua
doação por essa causa. Ressaltamos
que muitas pessoas da região possuem
familiares em Além Paraíba.

O presidente Renato ficou grato pelos materiais doados,
principalmente arrecadação de um caminhão inteiro de água potável!

O diretor Rui foi pessoalmente levar as doações para as famílias de
Além Paraíba

Os trabalhadores da empresa
foram informados que a PLR será
R$ 540,00, paga em 2X
R$270,00 – uma em 1º/02 e a
segunda em 1º/06 – conforme a
Convenção Coletiva de
Trabalho 2011/2012. É bom
que a empresa esteja ciente que
isto só foi aceito por ela ser nova
dentro da CSN. A partir do ano
que vem ela vai ter que fazer um
Plano de Participação de Lucros
e Resultados. O Sindicato não
aceitará o pagamento conforme
a Convenção, pois isso é coisa
para empresas pequenas, com
menos de 50 funcionários!

Etapa e a PLR


