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Mais uma mentira cabeluda da CSN!
A empresa não pode cortar os benefícios dos trabalhadores

O Sindicato tomou conhecimento da suposta
ameaça que a CSN vem fazendo para os trabalhadores,
dizendo que irá cortar os benefícios do Acordo Coletivo
2011/2012 – como o adicional de férias e horas extras,
e outros benefícios garantidos pelo acordo – até que
se aprove o acordo 2012/2013. O Sindicato já
notificou a CSN extrajudicialmente para que a empresa
seja responsabilizada caso venha a descontar os direitos

dos trabalhadores garantidos pelo Acordo Coletivo de
trabalho, que está com sua data-base prorrogada por
30 dias a partir de 20/06. O Sindicato ajuizou nesta
data um processo junto ao Tribunal Regional de
Trabalho da 1ª Região solicitando esta prorrogação.

A CSN não pode fazer essas ameaças, pois além
de infundadas, são assédio moral ao trabalhador!
Denuncie a área em que estiverem ocorrendo ameaças!

Vamos Comparar
Piso da CSN hoje: R$ 850,00
Piso da Votorantim: passou de R$ 800,00

para R$ 1.000,00 no Acordo Coletivo deste ano.
PLR da Votorantim: Passou de 1,8 para 2,4

salários.
Enquanto isso, a CSN desrespeita os

trabalhadores não divulgando a data de
pagamento da PLR 2012.

Empresa omite informações
Ontem, após ter informação do resultado das

votações das minas da CSN – de minério em
Congonhas (MG) e de calcário em Arcos (MG) – o
Sindicato levou para conhecimento dos trabalhadores
ambas as informações, tanto a aprovada quanto a
reprovada. A CSN, com o objetivo de ludibriar mais
uma vez os trabalhadores, divulgou apenas o resultado
de Congonhas, que aprovou a proposta. A que foi
reprovada, ela omitiu.

Mais mentiras da CSN
Hoje pela manhã, a empresa faz uma reunião com os

funcionários para ameaçá-los. Disseram que iriam cortar a hora
extra, que iria para 50%, 33% das férias, entre outros

benefícios, porque o Sindicato não conseguiu prolongar a data-
base. Outra mentira! Prorrogamos SIM a data-base.

Os trabalhadores da área da GDL estão sendo obrigados a operar
a ponte rolante que se encontra sem freio e, a qualquer

momento pode vir a ocorrer um acidente. Estão falando em
demissões, e o líder “Fulano de Tal” da letra “?” além de fazer
ameaças, humilha e falta com respeito aos trabalhadores da
empreiteira, se desfazendo deles. Vamos denunciá-los para a
Delegacia Regional do Trabalho e para o Ministério Público do

Trabalho.

GDL

Abandono de emprego
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve

demissão por justa causa de um empregado da Marjai
Captura e Comércio de Pescados que não retornou ao
trabalho após receber alta médica. Ele perdeu a
estabilidade provisória, garantida a quem sofre acidente
de trabalho. A 7ª Turma não conheceu de recurso de
revista apresentado pelo trabalhador. Ao analisar o
caso, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Santa
Catarina entendeu não haver dúvidas de que, ao sofrer
o acidente de trabalho, ele preencheu os requisitos
estabelecidos na Súmula 378, item II, do TST, para a
concessão de estabilidade. Porém, isso não era razão
para impedir sua demissão, porque o abandono de
emprego deu motivo para a rescisão do contrato. Para
o regional, a justa causa estava bem delineada na
contestação da empresa e não foi refutada pelo próprio
trabalhador. Além disso, ficou comprovado que, após
a alta previdenciária e antes da dispensa, ele prestou
serviços para outros empregadores. De acordo com o
relator do caso no TST, ministro Pedro Paulo Manus,
não se pode falar que a empresa não comprovou a
justa causa, porque a decisão regional registrou que
ela ocorreu. Para decidir em sentido contrário, seria
necessário examinar as provas dos autos, o que é
vedado pela Súmula 126 do TST.



Saiba tudo sobre norma que mantém plano de saúde
para aposentados e demitidos sem justa causa

Desde 1º de junho está valendo a Resolução Normativa 279, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
que assegura aos demitidos e aposentados a manutenção do plano de saúde empresarial com cobertura idêntica à
vigente durante o contrato de trabalho. Para ter direito ao beneficio, o ex-empregado deverá ter sido demitido sem
justa causa e deve ter contribuído no pagamento do plano de saúde. A partir de então, ele deve assumir integralmente
a mensalidade após o desligamento. A norma regulamenta um direito já previsto na lei 9.656 de 1998. Portanto, o
benefício se refere aos contratos assinados após 1º de janeiro de 1999, ou que foram adaptados à Lei nº 9.656, de
1998. O empregador deve informar o funcionário sobre essa possibilidade no momento do desligamento da empresa
e a partir daí ele tem 30 dias para solicitar esse serviço. A contagem do prazo de 30 dias começa a partir da sua
“comunicação inequívoca”. Tire suas dúvidas com as perguntas e respostas abaixo, retiradas do site da ANS:
Pergunta: Quem tem direito a manter o plano de saúde?
Resposta: Empregados demitidos sem justa causa e aposentados que tenham contribuído com o plano empresarial.
Pergunta: Para que planos valem as regras?
Resposta: Para todos os planos contratados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à lei 9.656 de 1998.
Pergunta: Há alguma condição para a manutenção do plano?
Resposta: Sim, o ex-empregado deverá ter contribuído no pagamento do plano e assumir integralmente a
mensalidade após o desligamento.
Pergunta: Por quanto tempo o ex-empregado poderá ficar no plano?
Resposta: Os demitidos sem justa causa poderão permanecer no plano de saúde por um período equivalente a
um terço do tempo em que contribuíram com o plano, respeitado o limite mínimo de seis meses e máximo de dois
anos ou até conseguirem um novo emprego que tenha o benefício de plano de saúde. Os aposentados que
contribuíram por mais de dez anos podem manter o plano pelo tempo que desejarem. Quando o período for
inferior, cada ano de contribuição dá direito a um ano no plano coletivo depois da aposentadoria.
Pergunta: Como será feito o reajuste?
Resposta: A empresa poderá manter os aposentados e demitidos no mesmo plano dos ativos ou fazer uma contratação
exclusiva para eles. No segundo caso, o reajuste será calculado de forma unificada com base na variação do custo
assistencial (sinistralidade) de todos os planos de aposentados e demitidos da operadora de saúde.
Pergunta: Quem foi demitido ou aposentado antes da vigência da norma também será beneficiado?
Resposta: Sim. A norma regulamenta um direito já previsto na lei 9.656 de 1998.
Pergunta: A contribuição feita pelo empregado antes da vigência da lei 9656 de 1998 também conta?
Resposta: Sim, o período de contribuição é contado independente da data de ingresso do beneficiário no plano.
Pergunta: A manutenção do plano se estende também aos dependentes?
Resposta: A norma garante que o demitido ou aposentado tem o direito de manter a condição de beneficiário
individualmente ou com seu grupo familiar. Garante também a inclusão de novo cônjuge e filhos no período de
manutenção da condição de beneficiário no plano de demitido ou aposentado.
Pergunta: Como fica a situação do aposentado que permanece trabalhando na empresa?
Resposta: Neste caso, mantém-se a condição do beneficiário como aposentado.

Sindicato de Congonhas bota terror nos trabalhadores
e ajuda empresa a aprovar acordo

Na assembleia realizada ontem em Casa de Pedra, na mina de minério da CSN, os trabalhadores nem
precisaram passar por reuniões de convencimento ou lavagem cerebral por parte da empresa, o próprio sindicato
se encarregou disso. O terror foi tão grande que os trabalhadores aprovaram a proposta da empresa.

Por que eles não fizeram como o Sindicato
de Volta Redonda ou de Arcos e entraram com
ação para prorrogar o Acordo Coletivo? Será
que agiram por má fé ou por incompetência
mesmo?

O Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense, Renato Soares, já havia
cantado a pedra de que a proposta seria
aprovada. Não precisava ser a Mãe Dinah,
David Copperfield ou Mister M para adivinhar
que o acordo seria aprovado. E olha que esse
sindicato é associado a uma central que se diz
defensora dos diretitos dos trabalhadores e
mantém um boletim chamado “Amigo da
Onça”. Isso mesmo que eles são. Título mais parece do CHAMA. Quem decide se é final ou não são os trabalhadores.


