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A verdade veio à tona!
82% de NÃO

Campanha Salarial 2012

Depois de 4 dias nos quais a CSN usou sua supervisão para fazer uma lavagem cerebral nos
trabalhadores, contando várias mentiras e fazendo ameaças, pressionando os trabalhadores com o
objetivo de forçar o Sindicato a levar para votação as 2 propostas – tentando assim dividir a categoria
– a resposta foi dada nas urnas! Não cedemos e conquistamos o 3º massacre!

Total de votantes: 7.220   Não: 5.924     Sim: 1.266         Brancos e Nulos: 30

Prorrogação da Data Base
Sabendo que o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) foi fechado hoje (quarta-feira, 20/06), só

retomando suas atividades na semana que vem, por conta da Rio+20, o Sindicato – esperando que
a proposta seria recusada nas urnas – já tomou providências para a prorrogação da data-base. O
advogado João Neri Campanário esteve no TRT do Rio ontem dando entrada no protesto judicial
que garante a prorrogação da data-base por mais 30 dias.

Mas a CSN não precisa comemorar. Estamos avisando que:

NÃO ACEITAREMOS ACORDO QUE NÃO SEJA RETROATIVO A 1º DE MAIO!
Parece jogada ensaiada. A empresa fica fazendo propostas inaceitáveis, enrolando nas negociações,

para conseguir a prorrogação da data-base e só começar a praticar o aumento em agosto, setembro...
Não vamos engolir isso! Como o Sindicato preza pelo bom andamento das negociações, informamos
hoje o resultado das votação e solicitando a reabertura das negociações com a CSN.

Dissídio Coletivo: Quando há discordância entre patrão e empregado, esse impasse é decidido pelos
desembargadores do TRT. Em 2005 criou-se a “emenda 45”, que diz que, para entrar com o dissídio coletivo de
trabalho, é preciso que ambas as partes concordem em dar essa entrada. Ou seja, é preciso que Sindicato e
empresa, de comum acordo, entrem juntos com o dissídio. O que o Sindicato não fará, porque dissídio é suicídio!

Votação na Magnesita
Colocaremos para votação a proposta da empresa de Acordo de Turno e Acordo Coletivo:
Acordo Coletivo
A empresa concordou com a reposição salarial equivalente ao INPC do período,  ou seja, 4,88%,

porém alegou que, no momento, não pode se posicionar sobre os outro itens da pauta e sobre propor
um aumento real. Para tal, marcará nova reunião antes do dia 30.

Acordo de Turno
A empresa propôs manter o mesmo valor do ano passado, em função da estabilidade do mercado.

Porém o sindicato se posicionou contrário, já que não podemos ficar estagnados em valores do ano
anterior.  Assim a empresa propôs o reajuste de 4,88% sobre o valor ano passado, perfazendo um valor
total de R$ 1.520,76.

A votação acontecerá hoje (20/06), entre 6h30 e 16h, no serviço de ponto.



Gravação Telefônica é
usada como prova de

Danos Morais
A 1ª Turma do Tribunal Superior

do Trabalho (TST) manteve a
decisão que condenou a
microempresa paulista L'Star Vídeo
Informática, Comércio e Importação
Ltda a indenizar uma ex-empregada
por ter denegrido a imagem dela
ao dar informações a possível novo
empregador.  A conversa telefônica
foi gravada e serviu como prova
na reclamação trabalhista, que
gerou indenização no valor de R$
8 mil por dano moral.

Na reclamação, a empregada
afirmou que o dono da empresa a
prejudicou na obtenção de novo
emprego e manchou sua imagem
junto ao novo empregador, que pediu
informações a seu respeito.
Condenada em 1ªe 2ª instâncias ao
pagamento da indenização por dano
moral, a microempresa recorreu ao
TST. Sustentou a ilegalidade da prova,
obtida por meio de gravação
telefônica com terceiros.

Ao analisar o recurso na 1ª
Turma, o relator, juiz convocado
José Pedro de Camargo, constatou
que o Tribunal Regional do Trabalho
da 15ª Região (Campinas-SP)
considerou legal a prova
apresentada pela empregada.
Segundo o relator, a gravação de
conversa por um dos interlocutores
não se enquadra no conceito de
interceptação telefônica.

Para o TRT, o dono da empresa
excedeu-se nas informações a respeito
da ex-empregada e adentrou sua
intimidade. Entre outras observações
pejorativas registradas na gravação, o
regional destacou uma que considerou
"elucidativa", na qual o empregador
dizia à sua interlocutora: "Tira o Serasa
dela que você fica assustada, ela dá
cheque até na sombra, é uma pessoa
que não é confiável".

Fotos no Orkut geram demissão por justa causa
A 2ª Turma do Tribunal Superior do

Trabalho (TST) entendeu que o hospital
Prontolinda, de Olinda (PE), agiu dentro da
lei ao demitir uma enfermeira que postou
fotos suas e de seus colegas durante o horário
de trabalho na rede social Orkut. De acordo
com a decisão proferida pelo Tribunal
Regional do Trabalho (TRT) de Pernambuco,
mantida pelos ministros do TST.

A empresa, segundo o processo,
considerou que as fotos mostravam
intimidades dos funcionários da equipe. A
profissional, que estava há mais de um ano
no hospital, foi demitida por justa causa.
Ela recorreu à Justiça e obteve decisão
favorável da 3ª Vara do Trabalho de
Olinda. O juiz Roberto de Freire Bastos
entendeu que não havia motivos para a
demissão e fixou indenização por danos
morais à ex-funcionária.

A decisão, entretanto, foi reformada
pelo TRT. O tribunal entendeu que a
demissão por justa causa se enquadra no
artigo nº 482, alínea b, da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), que estipula
como motivo para rescisão do contrato de

Termina greve dos metalúrgicos de Angra
A greve no estaleiro Brasfels, em Angra dos Reis teve fim no dia 6/6, após

assembleia realizada na porta do estaleiro. Os metalúrgicos decidiram aceitar
a nova proposta feita pela empresa, que ofereceu o seguinte: 7% de reajuste
salarial (ou seja, INPC de 4,88% + 2,12% de aumento real); piso salarial
profissional de R$ 1.400,00; e R$ 1200,00 de participação nos lucros. Além
disso, ficou acordado que dos 16 dias de paralisação, 10 serão abonados
pela empresa, sendo que os outros serão pagos pelos trabalhadores – dois
no mês de junho, dois no mês de julho e dois no mês de agosto.

trabalho a "incontinência de conduta ou
mau procedimento". Também é citado no
acórdão que nas fotos, que podiam ser
livremente acessadas na internet, era
possível ver a logomarca do hospital,
divulgada sem o conhecimento da
empresa, e que ficou claro que as
enfermeiras brincavam ao invés de
observar os pacientes em estado grave. O
entendimento foi acompanhado pelo TST.

Essa decisão mostra que o
trabalhador deve estar atento ao que
publica nas redes sociais. Ainda que o
empregado queira postar fotos, tem que
pedir consentimento das pessoas que vão
ter imagens expostas, incluindo a empresa.

A advogada Carolina Benedet Barreiros
Spada, do Mesquita Barros Advogados,
afirma que percebeu um aumento no
número de processos motivados por
postagens em redes sociais. "É importante
que as empresas expliquem aos
empregados que suas atitudes nas redes
sociais podem levar ao rompimento do
contrato quando mancharem a imagem
do empregador", diz.

Estágio X Tempo para Aposentadoria
O Sindicato recebe muitas reclamações de trabalhadores que

estão prestes a se aposentar, mas estão contando com o tempo
que fizeram estágio na CSN.

Esclarecemos que, se não houve recolhimento do INSS, não
pode ser computado. Se houve contrato de trabalho e foi recolhido
o INSS, pode ser contado como tempo para se aposentar. Se
houve um contrato de trabalho e não houve recolhimento de
INSS o trabalhador pode entrar na justiça.

Atenção! Estagiário não pode estar em exposição à agente
nocivo (área insalubre).

Sankyu também diz NÃO
para esmola da empresa

Os trabalhadores da Sankyu, também em votação realizada ontem, rejeitaram massivamente a
proposta “mixuruca” da empresa que ofereceu o reajuste de 90% do INPC! Confira o resultado:

Votos: 817 Não: 791 Sim: 26


