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Sindicato comemora a
entrega de mais de

O assédio moral vem
ganhando cada vez mais
notoriedade e importância nas
relações de trabalho. e o sindicato
está de olho!

Isso se deve a prática de
condutas abusivas, de natureza
psicológica, que atentam contra a
dignidade do trabalhador de forma
contínua, por parte de alguns
gestores, expondo-o às situações
humilhantes e constrangedoras,
que por consequência deterioram
o ambiente de trabalho.

Mas como identificar o agressor

Combater o assédio moral
é a nossa meta

do assédio moral?
Em sua maioria, o agressor é

uma pessoa que se mostra
agradável em  almoços e reuniões
fora do trabalho, mas que
quando assume o poder que lhe
é conferido, no ambiente de
trabalho, se comporta como um
capataz reforçando sempre o
medo individual e aumentando a
submissão coletiva. Sua gestão é
marcada pelo autoritarismo, pela
exposição dos trabalhadores a
situações vexatórias, constran-
gedoras e humilhantes e pela

comunicação deficiente e hostil,
inibindo o envolvimento, o
engajamento e o crescimento dos
profissionais da equipe, tornando-
os vulneráveis na relação
trabalhista.

Vários são os exemplos: exigir
que o trabalhador execute
atividades não condizentes ao
contrato de trabalho, advertências
absurdas, mudanças de horários
e turnos de maneira autoritária,
gritos, intimidações e ameaças
quanto a perda do emprego,
sobrecarga de trabalho,

ridicularização do trabalhador
(utilização de palavras jocosas,
apelidos, etc), desqualificação e
desvalorização generalizada do
trabalho realizado, aumento e
cobrança exagerada das metas,
afirmação constante de
autoridade e poder, entre outras.

Denunciar o agressor no
sindicato de sua classe e ingressar
com a reclamação trabalhista são
medidas eficazes para combater
esse mal que atinge milhares de
trabalhadores em todo o país.

Fonte: Força Sindical

Desde a última segunda-
feira (25/11), a atual direção do
sindicato está  pagando os
valores referentes aos processos
da PLR. Nestes três primeiros
dias, já foram entregues em torno
de 240 alvarás de pagamento
aos metalúrgicos da CSN.

Este procedimento deverá ser
mantido até o próximo dia 4 de
dezembro, no horário 9h às 15h
(sem pausa para o almoço), na
subsede do bairro Retiro (Av.
Antônio Almeida, 603).

Trata-se de 611 metalúrgicos

que trabalhavam na usina no
período de 1997 a 1999,  na CSN.

Segundo o vice-presidente,
Silvio Campos, em valores, são
R$ 8.488.150,04 que estão
sendo injetados na economia da
cidade. “No momento, comemo-
ramos o crescimento do nosso
sindicato que, além das lutas e
desafios enfrentados, vem
ajudando a contribuir para um
final de ano com dinheiro no
bolso do trabalhador. E ainda
teremos a festa do “Natal
Metalúrgico”, com distribuição

de 70 mil em poupanças e três
carros zero quilômetros”.

Só este ano, o sindicato já
distribuiu mais de R$ 32 milhões,

e ainda pretende chegar ao valor
de R$ 40 milhões, só entre os
processos da PLR e da “Hora de
Refeição” da CSN.

R$ 32 milhões
Renato Soares se reúne com
metalúrgicos e anuncia os
valores pagos de PLR
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‘HORA DE REFEIÇÃO’
O sindicato convoca os trabalhadores

abaixo relacionados para retirarem seus
alvarás do “Hora de Refeição”, às 10h
da próxima segunda-feira (2/12), na

sede da Gustavo Lira, nº 9:

O sindicato vem recebendo várias
reclamações sobre a  remodelação do
portal de RH da CSN. O principal
motivo diz respeito a retirada da opção
de impressão do contra cheque.

A direção do sindicato já falou
com a empresa, solicitando o retorno
da opção de impressão através do site,
já que o trabalhador está se sentindo

SINDICATO PEDE A VOLTA DO CONTRA-CHEQUE À CSN
prejudicado. A impressão dá a garantia
de um documento formal da empresa
aos trabalhadores, com mais
conservação e pode ser arquivado por
vários anos. E o fornecido pelo banco
é impresso em olerite, com dura-
bilidade de seis meses.

O sindicato vai aguardar a posição
da empresa.

CSN PRECARIZA CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS VIGILANTES

O jurídico do sindicato solicita ainda o compare-
cimento urgente dos seguintes trabalhadores:

CS34007 - GILMAR VICENTE DA SILVA
CS34018 - ANTÔNIO RAFAEL NUNES BARBOSA
CS34058 - LUIZ CARLOS ESTANECK
CS34109 - NELSON ANTÔNIO QUINTÃO DE SOUZA
CS34129 - DÉLIO CARLOS DA ROSA
CS33896 - SEBASTIÃO JORGE FIRMINO DE SOUZA
CS33905 - CELSO FERREIRA DE SOUZA
CS33942 - CARLOS ROBERTO CERQUEIRA
CS33965 - BENEDITO JACINTO DO NASCIMENTO
CS33976 - LUIGI CARLO BORTOLAZZO

A CSN retirou as cadeiras de alguns
postos de trabalhos dos vigilantes,
inclusive daqueles que não têm nenhuma
condição ergonômica para funcionar, o
que agrava ainda mais a situação.

O sindicato quer saber da empresa
sobre a equipe de Segurança do
Trabalho, que é responsável por elaborar
um conjunto de medidas para minimizar
os acidentes de trabalho, doenças

ocupacionais, bem como proteger a
integridade e a capacidade de trabalho.
Quer saber também cadê a atuação da
empresa na Diretriz N°1 e N°2 (por ela
mesma elaborada)? E cadê o
cumprimento da NR 17, que contempla
várias ações ergonômicas para os postos
de trabalho.

O sindicato avisa que medidas
cabíveis serão tomadas.

CS53178 - ANDERSON DE CASTRO FARIA
CS53179 - LUIZ GUSTAVO DA SILVA
CS53180 - MARCEL RAPOSO VILLELA
CS53181 - RODRIGO NONATO SANT ANA
CS53183 - JOSÉ PEDRO DE PAULA
CS53184 - RAFAEL NASCIMENTO SILVA
CS53196 - ELISSON MAGALHÃES DE OLIVEIRA
CS53200 - JOSÉ CARLOS DE LACERDA
CS53202 - ANDRÉ COUTO FIGUEIREDO
CS53203 - LEONARDO ESTEVÃO DE ALBUQUERQUE
CS53204 - HELBRICK AMARAL LOPES
CS49632 - BRUNO VIEIRA LOPES
CS49634 - LEANDRO RODRIGO SIQUEIRA ALVES
CS49638 - JOSÉ ANGELO LEANDRO RAIMUNDO
CS49653 - EDUARDO AVELINO
CS47119 - MAGNO VINICIUS MACHADO DE SOUZA
CS46395 - DEREK GOMES CORTEZ DE LIMA
CS37470 - JOSÉ ANTÔNIO ROSA
CS40182 - JOCIMAR GONÇALVES BRÁS
CS42451 - PAULO CESAR VASCONCELOS SOBRAL
CS42467 - PAULO CESAR LOPES


