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Se você se aposentou depois de 1997 por tempo de contribuição, você
tem direito a entrar na Justiça Federal para tentar transformar sua
aposentadoria em especial. Procure as advogadas Talita e Stella, no
Departamento Jurídico do Sindicato, telefone 2102-2805, e se informe!

Atenção, aposentado!

Muitas dessas empresas deveriam
estar filiadas ao nosso Sindicato, mas
não estão. Algumas estão ligadas a
sindicatos de outras cidades ou
estados, como São Paulo, Minas
Gerais, etc, tornando difícil o contato
do funcionário com seus
representantes legais. Algumas
também estão ligadas a sindicatos
que não tem a ver com o serviço que

Atenção trabalhador! O
Sindicato tem recebido muitos
contatos para tentar reverter
demissões por justa causa devido
falsificação de dispensa médica. O
Sindicato existe para defender os
seus direitos! No caso da dispensa
falsa, além de estar coberta de
razão em demitir, a empresa pode
ainda entrar com denúncia criminal
na justiça! Trabalhador, quando tiver
problemas de saúde, vá ao médico
normalmente e não faça nada
errado. As empresas estão atentas.

Então, trabalhador, muita
atenção: dispensa médica falsa dá
sim justa causa e é crime penal!

Agenda Data-Base 2012/2013
Reuniões de Pauta de Reivindicação: Subsede Retiro, 18h.

14/03 (Quarta-feira) - Funcionários da CSN.
15/03 (Quinta-feira) - Funcionários de contratadas.
16/03 (Sexta-feira) - Empresas que pertencem ao Sindicato Patronal - MetalSul.

Campanha Salarial 2012
Atenção, trabalhadores! A Campanha Salarial 2012 já começou. Participe das reuniões do

Sindicato para a pauta de reivindicações da sua empresa. A sua participação é muito importante,
pois o Sindicato quer saber o que você, trabalhador, quer para o Acordo Coletivo! Fique atento
às datas e compareça!

Dispensa médica falsa Atenção, contrapartes da CSN!

é prestado. Por exemplo, o que
embalagem, que é feita pela Cikel/
CBSI, tem a ver com construção
civil?

Estamos atentos a essas
irregularidades iremos entrar com
processo para bloquear o pagamento
do imposto sindical e do desconto
assistencial. Queremos apenas o que
é nosso, nada mais!

Dia 01/05 em Resende e dia 06/05 em Volta Redonda!
Sorteio de prêmios e automóveis! Atrações musicais!

Apenas para sócios do Sindicato. Filie-se e participe dessa festa!

Vem aí a 6ª Festa do Trabalhador!

Vocês que são responsáveis pelas empresas prestadoras de serviço
dentro da CSN, o Sindicato pede sua atenção para a situação a seguir:

Esta semana, entregaremos um formulário para os trabalhadores escreverem que propostas
desejam incluir na pauta de reivindicações. O formulário será entregue na entrada do horário
de serviço e deverá ser devolvido na saída.



Os funcionários estão reclamando que
no final de semana a comida é bem pior!
O arroz é de Carnaval (em blocos) e o feijão
é aguado. Atenção gerente geral, que
agora é responsável pelo refeitório, quem
trabalha no final de semana deixa de
comer o tempero caseiro e familiar, o
mínimo que se pode fazer é manter o
padrão!

Refeitório nº 6

Assédio moral
No setor de recozimento contínuo 1 e 2, os

trabalhadores estão sofrendo pressões e
perseguições por parte de um supervisor.
Estamos de olho! Assério moral é crime! Da
próxima vez, divulgaremos o nome no boletim!

O valor do benefício do seguro-
desemprego terá como base de cálculo
a aplicação do percentual de reajuste de
14,12% a partir desse ano. Os critérios
ficam da seguinte forma: quando a média
dos três últimos salários anteriores à
dispensa for de até R$ 1.026,77, o valor
da parcela será o resultado da média
salarial multiplicado pelo fator 0,8.

Quando a média dos três últimos
salários anteriores à dispensa for de R$
1.026,78 a R$ 1.711,45, será aplicado
o fator 0,8 até o limite do inciso anterior
e, no que exceder, o fator 0,5. O valor da
parcela será a soma dos dois valores.

Quando a média dos três últimos
salários anteriores à dispensa for superior
a R$ 1.711,45, o valor da parcela será,
invariavelmente, R$ 1.163,76.

Seguro-desemprego tem
reajuste de 14,12% e valor

máximo será de R$ 1.163,76

Salário de substituto na CSN
O Sindicato tem recebido

i n ú m e r a s  r e c l a m a çõ e s  d e
g e r ê n c i a s  q u e  n ã o  e s t ã o

cumprindo a cláusula 36a do
Acordo Coletivo, que trata sobre
substituição e diz:

Simplificando: não existe esse
negócio de faixa salarial. Se, por
exemplo, um operador que ganha
R$ 1.000,00 mensais substituir outro
operador que recebe R$ 1.700,00,
a diferença salarial, em um mês,
será de R$ 700,00.

Se você trabalha em alguma

“O empregado designado para substituir outro, no exercício
de cargo operacional, como tal não se compreendendo os
cargos administrativos e de nível gerencial, fará juz à diferença
entre seu salário e o salário do substituído, devido na
proporção dos dias efetivamente trabalhados em substituição
no curso do período para o qual foi designado.”

área que não está cumprindo essa
cláusula, denuncie para o Sindicato,
através do site, e-mail ou telefone,
que colocaremos no boletim - Boca
Maldita e denunciaremos a
empresa à Gerência Regional do
Trabalho por não cumprimento de
cláusula de acordo coletivo.


