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O sindicato garantiu mais uma
grande vitória na Justiça para os
trabalhadores da CSN. Os
beneficiados são os funcionários
que estavam lotados no setor da
Laminação no período de 26/01/
09 a 11/04/09 e foram obrigados
pela empresa a cumprirem uma
jornada de oito horas em sistema
de turno ininterrupto de
revezamento., mesmo depois de já
existir uma determinação judicial
para implantar o turno de 6 horas
dentro da CSN. O descumprimento
desta determinação judicial criou
um passivo trabalhista de duas
horas extras diárias, mais 50% de

Sindicato conquista vitória
de mais R$ 3,6 milhões
para os trabalhadores

bonificação, o que totalizou três
horas/dia e seus reflexos.

Ao contrário do que normal-
mente faz quando é processada,
após exaustiva negociação com o
sindicato, a CSN não recorreu até
a última instância neste processo.
Na última quinta-feira (6/2), aqueles
que estavam com seu nome na ação
coletiva das “Horas Extras da
Laminação”, movida pelo sindicato,
votaram se aceitariam ou não o
acordo  de pagamento proposto pela
empresa. Cada um teve acesso aos
valores que receberiam com o
acordo e a votação terminou com
98,5% de aprovação.

Agora se inicia a segunda fase
da negociação entre CSN e
sindicato, para que seja definida
uma data de pagamento. A soma
dos valores que a CSN terá que
pagar aos trabalhadores com este
acordo chega ao montante de R$
3,6 milhões. É bom lembrar que a
relação dos trabalhadores que fize-
ram essas horas extras foi apresen-
tada pela empresa, por determi-
nação de uma ordem judicial.

Além dos nomes que já estão no
processo, a empresa está verifi-
cando a situação de outros cerca de
100 trabalhadores, que podem ter
direito a entrar no processo.

Sindicato reinaugura Centro Odontológico
Hoje (12/2), a partir das 9h, o Centro de Saúde Oral do Sindicato

dos Metalúrgicos do Sul Fluminense volta a funcionar para o atendimento
de associados e familiares, com equipamentos mais modernos. Desde o
final de 2013 o departamento está em reforma para se adequar
prontamente aos novos parâmetros da vigilância sanitária. A novidade
é o horário de atendimento, que mudou para que todos possam ser
atendidos, independente da hora que trabalhem:

O Centro Odonto-
lógico funcionará de 9h
às 20h, sem pausa para
almoço. Sua localização
é no segundo andar do
sindicato, na Rua
Gustavo Lira, nº 9,
Centro – VR.
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Convocação
Urgente

O sindicato solicita que os
trabalhadores relacionados abaixo
compareçam ao Departamento Jurídico
o mais rápido possível e procurem a
assistente jurídica Gisele.

CS27493 - MARIO CERQUEIRA
CS18797 - SERGIO DIAS DA SILVA
CS35104 - EUDI CESAR FERREIRA

CS16926 - ADEMIR JOSÉ DO NASCIMENTO

Alta da massa
salarial é a menor

em 9 anos
O ritmo lento de

abertura de novas vagas
ao longo do ano
passado, combinado à
inflação mais alta em
2013, levaram a massa
salarial real recebida a
crescer apenas 2,6% em
2013, menor taxa de
crescimento desde 2004,
quando a alta foi de
1,6%. Este baixo aumento
foi resultado da
combinação da variação
de 0,7% do nível de
emprego com o aumento
de 1,8% da renda real
(descontada a inflação).

Na avaliação de João
Saboia, professor da
Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), o
mercado de trabalho se
manteve estável no ano

passado, apesar da
atividade econômica bem
mais fraca. Em sua
avaliação, isso pode ser
explicado pelo fato de
que os empregos têm sido
criados majoritariamente
no setor de serviços, onde
os salários e a exigência
de qualificação são
menores.

O único segmento a
encerrar o ano com queda
da massa salarial foi o de
serviços domésticos, com
retração de 2,1%, em
relação a alta de 5,4% em
2012. O setor, no entanto,
passou por a questões
bastante específicas em
2013, om a aprovação de
uma lei que ampliou os
direitos dos trabalhadores
domésticos.

Mais 10 trabalhadores

receberão alvarás do
“Hora de Refeição”

Nesta quinta-feira, às 15h, mais 10
trabalhadores receberão seus alvarás
do processo de “Hora de Refeição” da
CSN. A entrega será feita na sede da
Gustavo Lira, nº 9, no Centro de Volta
Redonda. Segue abaixo a relação dos
contemplados:

CS45658 - Cristiano Ferreira de Souza
CS45710 - Marcelo Duque da Silva
CS45713 - Marcelo Sueth
CS45715 - Marcio Anderson de Araujo
CS45717 - Maurício de Assisi Machado
CS45719 - Nilson Cler da Silva
CS45722 - Régio Florencio da Silva
CS45724 - Ricardo André Coutinho
CS45727 - Robson Paulo da Silva
CS45728 - Sandro Leonardo G. de Oliveira


