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Uma das metas da
Campanha Salarial 2013 na
CSN é alterar a Cláusula 8ª do
Acordo Coletivo, que trata das
gestantes. Muitas trabalhadoras
pleitearam (em pesquisa
realizada pelo sindicato) a
ampliação da Licença Mater-
nidade para 6 meses, quando a
empresa adere ao programa
“Empresa Cidadã”, ganhando
em contra partida a dedução do
IRPJ do valor total que foi pago
à empregada durante a
prorrogação da licença.

No ano passado, o sindicato
propôs isso à empresa, porém,
a CSN rebateu, ameaçando
retirar da cláusula a garantia de
emprego ou salário à empregada
por 150 após o término da
licença. Porém, sabe-se que a
empresa não pode fazer isso já
que o art. 10 das Disposições
Transitórias da Constituição
Federal assegura o emprego e o
salário da gestante pelo período
de 5 meses após o parto. Logo,
se não garantir esta estabilidade,
a empresa estará desrespeitando
não apenas o acordo, mas a
Constituição Federal.

Os benefícios da ampliação
da Licença Maternidade para 6
meses são refletidos na empresa,
no aspecto afetivo e emocionou
da mãe e, principalmente, da
criança. O Sindmetal-SF assume
o compromisso de priorizar a
extensão da licença nas nego-
ciações deste ano.

Licença
Maternidade
de 180 dias
é meta na
Campanha

Salarial

Atenção trabalhadores da
CSN: qual o motivo da em-
presa deixar os trabalhadores
na expectativa sobre o valor e
a data do pagamento da PLR
dos trabalhadores?

Trata-se de um comportamento
mesquinho e antiético com o
corpo de funcionários da CSN.

Se a empresa teve prejuízo

Mais um capítulo da
novela: ‘PLR da CSN’

por ter feito um mau inves-
timento na Usiminas, essa conta
não pode ser paga pelos
trabalhadores.

É do conhecimento público
o interesse de compra da CSN
pela Companhia Siderúrgica do
Atlântico (CSA). Portanto, os
cofres da empresa não podem
estar vazios.



No último dia 10/4, o sindicato
conquistou a vitória em mais dois
processos da PLR1: 0130700-
49.2006.5.01.0342 e 0138000-
62.2006.5.01.0342 e os traba-
lhadores constantes nesses dois
processos devem procurar o

Mais uma vitória do
sindicato em defesa dos

trabalhadores
departamento jurídico, a partir do dia
25/4, na sede da Gustavo Lira, nº 9.

Para mais informações basta ligar
para 2102-2805 ou 2102-2816.

Segue abaixo a matrícula dos
trabalhadores que constam nos
referidos processos.
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O Sindmetal-SF convida seus associados
a participar da Palestra: Femicídio,

proferida pela Dra. Adriana Ramos de
Mello, do 1º Juizado da Violência

Doméstica e Familiar contra à Mulher. O
evento tem entrada franca e será no

Auditório da OAB/VR.
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