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A CSN foi condenada a
acabar com o turno fixo de oito
horas de seus empregados,
imposto pela empresa
como retaliação aos
trabalhadores pela derrota
no acordo coletivo com a
categoria. A Subseção I,
especializada em dissídios
individuais do Tribunal
Superior do Trabalho (SDI-
1), não acolheu recurso da
companhia e manteve a
decisão da 6ª Tuma do TST.

O TST havia negado
recurso da siderúrgica
contra a decisão do Tribunal
Regional do Trabalho de
Minas Gerais, e determinou
o retorno para o regime de
turnos ininterruptos de
revezamento de 6 horas, um
direito constitucional.

Para o tribunal, a estipu-
lação do turno fixo de

CSN - Congonhas é
condenada a alterar turno

trabalho, em regra, traz
benefícios à saúde do
empregado, "na medida em
que não o obriga à alter-
nâncias de horário próprios
de turnos de revezamento".

No entanto, a questão
no caso seria a conduta da
empresa, "que abusou de
seu poder de direção para
alterar todo o horário de
trabalho, com o fim de
retaliar o sindicato, em
face da não concordância
com a jornada que
empresa queria impor nas
negociações com os
empregados".

A relatora do processo na
subseção, ministra Maria de
Assis Calsing, afirmou que a
adoção do regime em turno
fixo ocorreu sem o menor
critério, prejudicando uns em
detrimento de outros.

Sindicato conquista na Justiça mais
uma vitória para os trabalhadores
O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul

Fluminense garantiu mais uma grande vitória
na Justiça para os trabalhadores da CSN.  Desta
vez os beneficiados são os trabalhadores que
estavam lotados no setor da Laminação no
período de 26/01/09 a 11/04/09 e que foram
obrigados pela empresa a cumprirem uma
jornada de oito horas em sistema de turno
ininterrupto de revezamento, quando a jornada
correta era de apenas seis horas.

Todos esses trabalhadores (cerca de 1.300),
em breve receberão os valores referentes às
horas extras que foram obrigados a fazerem

nesse período.
Atualmente os cálculos de cada um ainda

estão sendo liquidados e por isso o Sindicato
solicita que, quem estava lotado no setor da
laminação no período de 26/01/09 a 11/04/09
e cumpriu a jornada acima, entre em contato
com o departamento jurídico no prazo de 30 dias
para verificar se seu nome consta na listagem
que foi apresentada pela CSN em Juízo.

O departamento jurídico do sindicato fica no 1º
andar da sede localizada na Rua Gustavo Lira, nº
9, entro – Volta Redonda. Só pra lembrar: este
processo nada tem a ver com o “Hora de Refeição”.

LAMINAÇÃO/CSN

Trabalhadores da Galvasud
rejeitam proposta para

renovação do Acordo de Turno

Total de votantes: 261
NÃONÃONÃONÃONÃO: 145 votos: 145 votos: 145 votos: 145 votos: 145 votos

Sim: 115 votos   .:.   Brancos: 1 voto

Em votação realizada ontem na
empresa, os trabalhadores da Galvasud
recusaram a proposta da empresa para a
renovação do Acordo para manutenção do
turno de 12h. Confira o resultado:

O sindicato reafirma sua posição em
sempre fazer valer a vontade do
trabalhador. Com coragem, vontade e
união o sindicato se fortalece e cresce junto
com seus associados!

Agora, o sindicato espera o contato da
CSN para continuar as negociações e
manterá o trabalhador informado de
qualquer evolução.
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Presidente da Câmara
dá sinal verde para

aposentadorias especiais
O presidente da

Câmara dos Deputados,
Henrique Alves, autorizou
a tramitação em sepa-
rado de três projetos de
lei complementar que
criam aposentadorias
especiais, aos 25 anos de
contribuição ao INSS,
para garçom, maître,
cozinheiro de bar ou
restaurante, confeiteiro,
frentista de posto de
gasolina e trabalhador da
construção civil.

Desde 1999, o gover-
no consegue bloquear as
iniciativas parla-mentares
de instituir aposenta-
dorias especiais para
categorias profissionais.
Todas as propostas
apresentadas foram ane-
xadas ao projeto de lei

complementar 60, de
autoria do então depu-
tado e hoje senador Paulo
Paim, que trata do direito
à aposentadoria especial
para quem tiver exercido
atividade sujeita a
condições especiais que
prejudiquem a saúde ou
a integridade física.

Atualmente, existem
135 projetos anexados ao
de Paim. Mas a decisão de
anexar um projeto a outro
é do presidente da
Câmara. Alves reviu a
decisão de presidentes
anteriores e resolveu
desagrupar três projetos do
projeto 60. Com isso, eles
poderão tramitar separa-
damente, o que torna mais
fácil a aprovação de cada
um deles.

Receita Federal vai devolver
IR deduzido de 1989 a 1995

Trabalhadores que tiver-
am suas contribuições à
previdência complementar
descontadas de Imposto de
Renda (IR), entre 1989 e
1995, po-derão ter os valores
restituídos. Esta medida
beneficia quem se apo-
sentou entre 2008 e 2012.

Leônidas Quaresma,
auditor fiscal da Receita,
diz que segurados apo-
sentados em 2007 tiveram
o direito prescrito: “Quem
se aposentar em 2013 terá
os cálculos (da dedução do
IR) feitos pela própria entidade
de previdência privada (auto-
maticamente)”, garantiu.

Segundo Quaresma,
havia uma expectativa de
isenção do imposto no
momento do resgate, devido
à Lei 7.713, editada em
1988, que passou a vigorar
em janeiro de 1989. “O
trabalhador que pagasse

para comple-mentar a
aposentadoria teria a parte
dele (não a da empresa)
isenta de imposto, na hora
do resgate do benefício. Mas,
com a publicação da Lei
9.250, de 1995, os benefícios
passaram a ser tributados, e
as contribuições, já deduzidas,
o que gerou o ingresso de
ações na Justiça”, explicou.

Para evitar mais ques-
tionamentos sobre a bitri-
butação , a Receita
Federal decidiu fazer a
mudança. O trabalhador
aposentado nesta situação
deve pedir à entidade de
previdência privada uma
planilha com as contri-
buições feitas no período,
e atualizar os dados na
Receita. Veja a Instrução
Normativa no link: http://
www.receita.fazenda.gov.br/
Legis lacao/Ins/2013/
in13432013.htm.

CONHECA OS BENEFÍCIOS DE SERCONHECA OS BENEFÍCIOS DE SERCONHECA OS BENEFÍCIOS DE SERCONHECA OS BENEFÍCIOS DE SERCONHECA OS BENEFÍCIOS DE SER
SÓCIO DO SINDMETSÓCIO DO SINDMETSÓCIO DO SINDMETSÓCIO DO SINDMETSÓCIO DO SINDMETALALALALAL-----SFSFSFSFSF

Os associados do Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense tem acesso à assistência jurídica,
feita por uma equipe de advogados especializados
nas áreas trabalhista e previdenciária. Só este ano,
as ações que o sindicato ganhou na justiça em
favor dos trabalhadores, injetaram quase R$ 30
milhões na economia da região.

Outro benefício do associado do sindicato é
o atendimento especializado á saúde do
trabalhador, no caso de acidentes ou doenças
ocupacionais, e orientações diversas.

O centro odontológico do Sindicato dos
Metalúrgicos, localizado no centro de Volta
Redonda, presta atendimento com hora marcada
ao trabalhador associado e seus dependentes.

O sindicato possui ainda convênios para seus
associados, oferecendo descontos em serviços
de assistência à saúde, farmácias, qualificação
profissional (universidades e cursos técnicos),
no comércio, serviços e lazer.

Em 2013 o Sindicato dos Metalúrgicos firmou
uma parceria com o Centro de Qualificação
Profissional Qualific, promovendo juntos cursos
de Medição Industrial, Motor a Diesel e Inspetor
de Qualidade.


