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JUSTIÇA DETERMINA IMPLANTAÇÃO DA 1 HORA DE
REFEIÇÃO E CSN QUER ANTECIPAR ACORDO DO TURNO

A direção do Sindica-
to entrou na Justiça do
Trabalho para que todos
os trabalhadores, que
fazem turno na CSN, re-
cebam a diferença das
horas extras devidas,
correspondentes à meia
hora de refeição dos úl-
timos cinco anos. Além
disso, o Sindicato ajui-
zou também uma ação
civil pública contra a
CSN, obrigando a em-
presa a implantar, ime-
diatamente, uma hora
de refeição. A juíza da
primeira Vara do Traba-

lho concedeu uma limi-
nar, com parecer favo-
rável do Ministério Pú-
blico do Trabalho.

O prazo determinado
pela justiça para a im-
plantação do novo ho-

rário de refeição foi até
junho, só que, em fun-
ção da necessidade da

contratação e treina-
mento de novos funcio-
nários, o prazo foi es-
tendido até o dia 9 de
outubro. Isto representa
uma grande vitória do
Sindicato.

conquista do horário de
refeição para os traba-
lhadores do turno. O
que está em jogo é a
preservação da saúde,
higiene e segurança no
trabalho. Além da gera-
ção de novos empregos.

O Sindicato está ava-
liando qual o melhor ca-
minho a ser tomado. As-
sim que as conversas
com a CSN avançarem,
estaremos comunicando
aos trabalhadores do
turno, para tomada de
decisão através de as-
sembléia.

O que está em jogo é a preserva-O que está em jogo é a preserva-O que está em jogo é a preserva-O que está em jogo é a preserva-O que está em jogo é a preserva-
ção da saúde, higiene e segurançação da saúde, higiene e segurançação da saúde, higiene e segurançação da saúde, higiene e segurançação da saúde, higiene e segurança
no trabalho. Além da geração deno trabalho. Além da geração deno trabalho. Além da geração deno trabalho. Além da geração deno trabalho. Além da geração de
novos empregos.novos empregos.novos empregos.novos empregos.novos empregos.

A saída de profissionais da CSN para a CSA (Com-
panhia Siderurgica do Atlântico) tem aumentado a cada
mês. E esta rotatividade vem preocupando a direção
deste Sindicato já que pode resultar na evasão da mão-
de-obra e no aumento de números de acidentes de
trabalho, uma vez que a mão de obra qualificada está
saindo da empresa.

Para o Sindicato o aumento deste fluxo está ocorren-
do em função da falta de política de incentivo ao traba-
lhador. Falta um plano de cargos e salários, PLR´s mais
justas, melhores salários, piso salarial, entre outras
questões que servem como estímulo para que o traba-
lhador se mantenha na empresa.

Por isso, o Sindicato tem cobrado sistematicamente à
direção da CSN para que valorize a sua mão-de-obra,
preservando seu quadro de profissionais de alto nível.

 Esta diretoria sabe e
os trabalhadores tam-
bém da importância da
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O auxílio-doença é o
benefício previdenciário
concedido ao segurado
impedido de trabalhar
por doença ou acidente
por mais de 15 dias con-
secutivos. Para conces-
são de auxílio-doença é
necessária a comprova-
ção da incapacidade em
exame realizado pela
perícia médica da Previ-
dência Social.

Para ter direito, o tra-
balhador tem de contri-
buir para a Previdência
Social por, no mínimo,
12 meses. Mas, esse
prazo não será exigido
em caso de acidente de
qualquer natureza (por
acidente de trabalho ou
fora do trabalho). Tam-
bém são dispensados de
carência o trabalhador
acometido de tuberculo-
se ativa, hanseníase, ali-
enação mental, neopla-
sia maligna, cegueira,
paralisia irreversível e in-
capacitante, cardiopatia
grave, doença de Parkin-
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son, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia
grave, doença de Paget
(osteíte .deformante) em
estágio avançado, sín-
drome da deficiência
imunológica adquirida
(Aids) ou contaminado
por radiação (compro-
vada em laudo médico).

É bom ressaltar que,
quando o trabalhador
perde a qualidade de se-
gurado, as contribuições
anteriores só são consi-
deradas para concessão
do auxílio-doença após
nova filiação à Previdên-
cia Social e quando hou-
ver pelo menos quatro
contribuições que, soma-
das às anteriores, totali-
zem no mínimo 12. Por-
tanto, o segurado que es-
tiver incapacitado, mes-
mo que esteja desempre-
gado, deve procurar o
seu Sindicato ou a Previ-
dência Social para certi-
ficar-se da possibilidade
de recebimento  do auxí-
lio-doença.

No mês de agosto,
mais dois acidentes
aconteceram dentro da
empresa Sankyu. Uma
das vítimas é o trabalha-
dor que exerce a função
de ajustador mecânico,
51 anos, que teve a per-
na fraturada depois de
queda sofrida durante
suas atividades de traba-
lho. O outro acidentado
foi o ajustador de instru-

mentos de precisão, 27
anos, que sofreu quei-
maduras na cabeça e no
pescoço por efeito de
temperatura, chegando
a comprometer a boca,
os dentes e a língua.

A Secretaria de Saú-
de do Sindicato está
acompanhando o caso
dos funcionários da em-
presa e vai apurar a ra-
zão dos acidentes.
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A direção do Sindicato, desejando a conservação
de direitos e prevenir responsabilidades, notificou
ontem, dia 12, a direção da empresa Comau
exigindo a extensão da gratificação de R$ 180,00 a
todos os trabalhadores que fizeram greve na
campanha salarial deste ano. Bem como exige
explicação sobre o possível não pagamento da
MÉDIA DE HORAS EXTRAS no DSRMÉDIA DE HORAS EXTRAS no DSRMÉDIA DE HORAS EXTRAS no DSRMÉDIA DE HORAS EXTRAS no DSRMÉDIA DE HORAS EXTRAS no DSR dos
funcionários que trabalharam nos feriados e
domingos referentes aos períodos de agosto de 2003
a agosto de 2005.
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 Os trabalhadores do
turno da Magnesita re-
jeitaram, por unanimi-
dade, a proposta apre-
sentada pela empresa
para renovação da Acor-
do Coletivo do Turno de
2007.

A direção do Sindica-
to, encaminhou esta se-
mana ofício para a di-
reção da  CSN, solicitan-
do, com base na Lei
10.101, a antecipação de
parte da PLR/2007 (um

PLRPLRPLRPLRPLR- 2007/CSN- 2007/CSN- 2007/CSN- 2007/CSN- 2007/CSN
salário base), a ser paga
no mês de outubro.

A diretoria está aguar-
dando resposta da em-
presa já que é um as-
sunto de interesse de to-
dos os trabalhadores.

O Sindicato já oficiou
a  direção da Magnesita
sobre o resultado da as-
sembléia e da contrapro-
posta que foi aprovado
pelos trabalhadores. Es-
tamos aguardando res-
posta da empresa.


