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O sindicato solicita o
comparecimento dos traba-
lhadores que estavam
lotados na área da lami-
nação no período 26/1/
2009 a 11/04/2009 a
comparecer no departa-
mento jurídico até o dia 24
de outubro próximo.

Este processo é
referente a 2009, quando
a CSN implantou, de
forma ilegal, o turno de 8h
na área de laminação, sem
negociação com o
sindicato. A ação jurídica,

Sindicato convoca
metalúrgicos da

laminação do
período 26/1/2009

a 11/04/2009
que envolve 1300 traba-
lhadores, reivindica que
sejam pagas as horas-
extras do período, num
total de 3h por dia (2h
+ 50%), como deter-
mina a CLT.

É necessária a apresen-
tação dos contracheques
de 2009, que deverá
comprovar a área que
trabalhavam, inclusive, no
caso de algum nome não
constar na listagem
fornecida pela empresa,
através de ordem judicial.

Semana passada, os
trabalhadores da CSN e
o sindicato foram sur-
preendidos com mais
uma das medidas
imediatistas da adminis-
tração da empresa, que
prejudicaria seus funcio-
nários com o fecha-
mento da entrada pelo
bairro do Retiro.

No mesmo dia,
choveu telefonemas no
sindicato denunciando a
ação que a empresa
estava tomando com a
justificativa de tratar-se

Sindicato garante a entrada dos
trabalhadores pelo Retiro

“de uma das ações de
reestruturação adotadas
para enfrentar a con-
juntura desafiadora para
o setor siderúrgico no
Brasil e no mundo, que
exige da CSN e demias

competidoras do merca-

do ações concretas

visando ao aumento de

competitividade”.
Achando, no mínimo

estranho este tipo de
argumento vindo de
uma empresa do porte
da CSN, uma das mais
importantes siderurgicas

do mundo, a direção do
sindicato  imediatamen-
te, reivindicou uma
reunião para tratar da
questão que iria afetar
mais de 2 mil traba-
lhadores, diretos e
indiretos, da empresa.

“Fizemos o nosso
papel que é o de de-
fender os trabalhadores,

Antiga turma  do Laboratorio da Coqueria participando
do grupo do CCQ - Ciclo de Controle de Qualidade
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A partir da 2ª feira (30/9), o
atendimento jurídico sobre o

processo da “Hora de
Refeição” da CSN será nos
seguintes dias e horários:

3ª e 4ª feira - das 8h às 12h
25 senhas por dia

AVISO
IMPORTANTE

lutando sempre por
justiça. A gente fica
surpreso com a falta de
uma política da CSN que
preserve seus funcio-
nários, que já são
sacrificados pelos
salários baixos e  tam-
bém em suas condições
de trabalho”, comenta
Renato, presidente.
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Os representantes do
poder econômico na
Câmara já perceberam
que a pressão sindical não
cessará na Comissão de
Constituição e Justiça e,
assim, querem levar o texto
para votação em plenário,
pois imaginam que lá
sofrerão menos pressão.

Diante deste fato novo,
o movimento sindical, em
particular as centrais,
precisa urgentemente
agendar conversa com o
presidente da Câmara,
Henrique Eduardo Alves,
para mostrar-lhe que as
divergências ainda não
foram superadas e que,
portanto, o projeto não
pode ser votado.

O deputado/empre-

Empresários
pressionam a

votação do PL da
terceirização

sário Sandro Mabel, autor
do projeto e um dos
principais artífices da
bancada empresarial no
Congresso, tem conversado
individualmente com cada
deputado para convencê-
los das “virtudes” da pro-
posição, que o parlamentar
chama de “projeto que
protege os terceirizados”.

Assim, o movimento
sindical, deve empreender
trabalho semelhante. De
posse dos importantes
documentos do TST, da
Anamatra, TRTs, e outros,
precisa procurar cada
deputado e mostrar que o
projeto, do jeito que está
formatado, precariza ainda
mais as relações de
trabalho no País.

O MTE (Ministério do
Trabalho e Emprego)
confirmou no último dia
22, que está acertada a
nova correção do segu-
ro-desemprego para os
trabalhadores que têm
direito ao benefício no
valor acima de um
salário mínimo (R$ 678).
O proposta de reajuste
é de 6,2%. Quando a
medida for aprovada, o
percentual passará para
9%, antiga base de cálculo
do seguro e usada para o
reajuste do salário
mínimo.

Segundo o presidente
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do Codefat (Conselho
Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador)
e secretário de Políticas
Públicas do ministério,
Sérgio Vidigal, a apro-
vação é garantida.

Segundo o ministro do
Trabalho, Manoel Dias, a
medida teve o aval da
Casa Civil e do Ministério
da Fazenda, apesar da
preocupação com os
gastos adicionais no
contexto dos atuais cortes
de despesas. Por isso, o
MTE deverá renegociar as
aplicações do Codefat para
o próximo ano.

O sindicato esclarece
que o corte das horas
extras na CSN e nas
suas empreiteiras surgiu
através de denúncia feita
ao Ministério Público do
Trabalho, que conseguiu
na justiça estabelecer
uma limitação para as
empresas no que diz
respeito às horas extras
dos funcionários. Essa
denúncia foi feita em
2004, pelo então presi-
dente do PSTU/VR e
membro da oposição,
Tarcísio Xavier Pereira.

A direção do sindicato
nunca denunciou o
excesso de horas extras
pois nunca foi uma
reclamação do trabalha-
dor da CSN que contava

A verdade por trás
da limitação das

horas extras da CSN
e contratadas

com o pagamento das
mesmas. Pelo mesmo
motivo, o sindicato
também não aceitou o
banco de horas que a
CSN tenta negociar
desde 2008, pelo qual o
trabalhador não apenas
deixaria de receber essa
grana extra, como
também não teria o
direito de escolher o dia
que iria folgar, sendo
duplamente prejudicado
e ficando à mercê dos
patrões.

Porém, não se pode
ignorar o fato de que a
limitação de horas
extras gera novos
emprego e dá mais
condições de garantir a
saúde do trabalhador.


