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Sindicato denuncia irregularidades no
pagamento dos substitutos na CSN
O Sindicato protocolou denúncia da Gerência Regional

do Trabalho (GRT) devido a várias reclamações de
trabalhadores quanto a áreas que não estão cumprindo a
cláusula trigésima sexta do Acordo Coletivo em vigor, que
trata das substituições.  Tem muitos setores querendo fazer
economia nas costas dos trabalhadores. A diferença não deve
ser paga por faixa salarial, e sim, pura e simplesmente, pelo
salário do substituído.  Se o empregado ganha R$ 5 mil e seu
substituto tem salário de R$ 2 mil, este deve receber R$ 3 mil
a mais, ou proporcional aos dias trabalhados na função, se
for por período inferior a um mês. Veja o que diz a cláusula:

Cláusula Trigésima Sexta – SUBSTITUIÇÃO
O empregado designado para substituir outro, no exercício

de cargo operacional, como tal não se compreendendo os
cargos administrativos e de nível gerencial, fará jus à diferença
entre o seu salário e o salário do substituído, devida na
proporção dos dias efetivamente trabalhados em substituição
no curso do período para o qual foi designado.

Como é do conhecimento de todos os trabalhadores, não é o Sindicato que negocia a PLR. Data,
valores, metas e critérios são enfiados goela abaixo do trabalhador pela empresa. Na última reunião que
tivemos com a CSN, para explicar os itens da pauta de reivindicações, o Sindicato mais uma vez perguntou
qual seria a data de pagamento da PLR, e a empresa, de forma sarcástica, falou que seria na segunda
quinzena de abril. Ou seja, nos respondeu o óbvio.

Ano passado, para quem não se lembra, a PLR foi paga no dia 20, um grande “presente” para os
trabalhadores no ano em que a companhia comemorava seus 70 anos.

Pagamento da PLR/CSN

O Sindicato, através de seu diretor Orlando Zamboti,
já enregou todas as pauta de reivindicação para as
empresas que prestam serviços na CSN. Todo ano, elas
demoram a negociar e justificam dizendo que só podem
começar as reuniões quando o acordo da CSN for
fechado. Os trabalhadores dessas empresas nada têm
a ver com essa história, se a CSN irá repassar os custos
do acordo coletivo para seus contratos. Isso é problema
das empresas, e não dos trabalhadores. Elas que
coloquem suas barbas de molho, pois não iremos
aceitar embromação nessa campanha salarial.

Acordo coletivo das terceiras
Falta de respeito com as gestantes

O Sindicato recebeu denúncias de que as gestantes estão sofrendo falta de respeito e
humilhação, até mesmo em reuniões, diante de outras pessoas. Além disso, não há uniforme
para elas, e algumas vezes os supervisores as mandam para casa por não terem roupa
adequada para trabalhar. A gestação é um período delicado na vida da mulher, e todas as
trabalhadoras devem ser respeitadas! Vamos verificar essa situação e tomar providências!

Banheiro entupido na Emac
O banheiro dos funcionários está há dias entupido. Com isso, quando os trabalhadores

tomam banho, a água contaminada volta do esgoto. A empresa está ciente, mas até agora
nenhuma providência foi tomada. Essa situação é inadmissível!



Apoio Jurídico

A entrada do evento é um quilo de alimento não perecível. As cartelas poderão ser retiradas, a partir do dia 16/04/2012, na praça
Juarez Antunes. É necessário levar documento de identidade e o contra-cheque do mês de março. Somente para sindicalizados.

O Departamento Jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense presta assistência a
todos os trabalhadores, aposen-tados e pensionistas associados. O atendimento é feito nas sedes
do Sindicato, em Volta Redonda, Barra Mansa e Resende.
Direitos dos aposentados
- Plano de saúde – elevação indevida da mensalidade
por Faixa Etária;
- Conversão de aposentadoria por tempo de
contribuição para aposentadoria especial a quem
trabalhou por 25 anos em áreas com exposição a
agentes nocivos à saúde;
- Revisão de benefício do INSS limitado pelo teto
(Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003);
- Revisão de benefício de Auxílio Doença (quem está
recebendo ou já recebeu);
- Revisão do benefício de aposentadoria por invalidez
(últimos 10 anos).
- Juros progressivos do Fundo de Garantia;

Direitos dos trabalhadores
- Aposentadoria especial ao trabalhador que tenha 25
anos de trabalho com exposição a agentes nocivos e
que não tenha sido considerado pelo INSS;
- 40% do total do FGTS de trabalhador que se aposenta
pelo INSS, permanece na empresa e é demitido;
- Manutenção do plano de saúde ao trabalhador
demitido ou aposentado ao qual não tenha sido
concedido ou pago este direito enquanto na ativa;
- Ação de indenização ao trabalhador demitido e que
tenha seqüela de audição ou de coluna decorrente do
trabalho;
- Auxílio acidente pelo INSS ao trabalhador com lesão
do trabalho e que permanece na empresa.

Conforme informado ante-
riormente, o Sindicato entrou na
justiça contra a empresa
Magnesita, requerendo o
pagamento de adicional de
insalubridade aos trabalhadores
que trabalham na GGMA. No
dia 19/03/2012, tivemos uma
audiência e, na ocasião, a
empresa fez diversas alegações
que retirariam o diretito dos
trabalhadores ao refer ido
adicional. A justiça determinou
dez dias para que a empresa
provasse suas alegações, no
entanto, como já era de se
esperar, nada foi comprovado.

Enfim, a próxima audiência
está marcada para 11/06/
2012. Esperamos que a
Magnesita se proponha a
cumprir a lei, pagando aos seus
trabalhadores o que lhes é de
direi to, ao invés de ficar
arrumando desculpas sem
fundamento!

Insalubridade
na Magnesita


