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Irregularidade
na Sankyu

Uma das maiores recla-
mações dos trabalhadores
da empresa é ter a carteira
profissional assinada como
auxiliar, com a promessa
da empresa que, após seis
meses, regularizar a profis-
são em carteira.

Como é o caso dos que
têm a carteira assinada

Como publicamos no

boletim anterior, a PLR está

marcada para o dia 9 de

abril, conforme acordo as-

sinado pela comissão.

PLR da CSN

Recentemente, o Su-
premo Tribunal Federal
(STF) concedeu uma sen-
tença reconhecendo que
o valor da insalubridade
que as empresas pagam
aos seus funcionários
deve ser maior.

Segundo a sentença o
adicional deve ser calcula-
do sobre o salário recebi-
do pelo trabalhador e não
sobre o salário mínimo vi-
gente, como prevê o Arti-
go 192 da CLT.

Com isso, os trabalha-

Inauguração do
novo centro

odontológico

Justiça concede
sentença com
mudanças no
adicional de

insalubridade

como auxiliar de eletricista
exercendo a função de ele-
tricista, ganhando salário
de auxiliar.

Esta é uma das irregu-
laridades que acontecem
na empresa e que a dire-
ção do sindicato estará pri-
orizando resolver neste
acordo coletivo.

dores que exercem funções
que os deixam expostos a
agentes químicos, biológi-
cos, calor, ruídos, entre ou-
tros estabelecidos pelo Mi-
nistério do Trabalho, podem
pedir a correção do cálcu-
lo para o pagamento.

A decisão do Supremo
considerou o Inciso IV do
Artigo 7° da Constituição
Federal, que impede
qualquer tipo de indexa-
ção ao mínimo.

O adicional pode vari-
ar de 10% à 40%.

O Sindicato dos Me-
talúrgicos inaugurou
ontem, dia 3/4, o novo
centro de atendimento
odontológico que esta-
rá funcionando, nor-
malmente, a partir de
segunda-feira, dia 7/4,
no horário 8h às 12h e
das 14h às 18h, na
sede de Volta Redonda
e, das 8h às 12h e das
13h às 17h, sub-sede
de Barra Mansa. A em-
presa também oferece
atendimento em consul-
tórios e clínicas creden-
ciadas.

A CSN bem que pode-

ria atender o pedido do

sindicato e fazer uma sur-

presa agradável aos seus

trabalhadores!

Agora, o serviço
está sob a responsabi-
lidade do Sistema Na-
cional Uniodonto.

Os trabalhadores  que
aderirem ao plano terão
o direito a consulta, tra-
tamento de urgência
odontológica, cirurgia
odontológica, dentística
restauradora (obtura-
ções), endodontia (trata-
mento de canal), trata-
mento preventivo, perio-
dontia e radiologia.

Maiores informa-
ções pelo tel.  2102-
2828.


