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Sindicatos em defesa do patrimônio
público dos brasileiros

A diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense
esteve nesta segunda-feira (14/4)
na sede da Petrobras, no centro
do Rio de Janeiro, participando da
manifestação de apoio à
realização da CPI da Petrobrás.

Sindicato leva
metalúrgicos
para protesto
na sede da
Petrobras

Com apitos, bandeiras e cartazes,
a Força Sindical reuniu cerca de
600 manifestantes contra as
denúncias de irregularidades na
empresa. Entre os participantes,
estiveram presentes diversos
sindicatos representantes de várias
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CSN até agora não apresentou data
para 1ª rodada de negociação

Hoje, completam dezesseis
dias que o presidente do
sindicato, Renato Soares,
entregou a pauta de
reivindicações dos trabalha-
dores nas mãos de
representantes da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN). E
até agora aguarda
manifestação da empresa para
agendar com a direção do
sindicato a primeira reunião
que deverá, primeiramente,

esclarecer cada ponto de
reivindicação dos trabalhadores.

Infelizmente, como já é de
costume, todo ano a empresa
derrespeita a data-base dos
trabalhadores que é 1º de
maio, extendendo as
negociações, a maioria das
vezes, até junho, julho ou
agosto.

Vale ressaltar que este tipo de

condulta só desestimula o
trabalhador em permanecer na
empresa, que aproveita sempre
que aparece a oportunidade de
mudar de empregador. Além
de que esta rotatividade sempre
traz aumento de custo com
adaptação, treinamento e
orientação quanto às questões
de segurança do trabalho para
a própria CSN. Isso sem falar
do aumento de absenteísmo e
dos  acidentes   de trabalho.

categorias, incluindo petro-leiros,
que juntos realizaram um abraço
ao prédio da Petrobras, alvo de
operação da Polícia Federal (PF)
na última sexta-feira, dia 11. Os
participantes justificaram o
protesto como um ato em defesa
do patrimônio público dos
brasileiros.

O presidente da Força Sindical do
Rio de Janeiro, Francisco Dal Pra,
afirmou: “a Petrobrás está sendo
desmoralizada por causa da
administração político-partidária
que controla a companhia. Por
isso a CPI é direito do povo”.
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O presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, deputado
Vicente Cândido (PT-SP) designou,
na última quinta-feira (10), o
deputado Assis Mello (PCdoB-RS),
para relatar a Mensagem 59/08,
do Poder Executivo, que submete
à aprovação do Congresso a
Convenção 158/82, da
Organização Internacional do
Trabalho (OIT), que proíbe a
demissão de trabalhadores sem
justa causa.

O sindicato esclarece que a
Convenção, que permite a
demissão em casos de problemas
com a capacidade ou o
comportamento do trabalhador e
também em casos de necessidade
da empresa - problemas
econômicos, tecnológicos ou
estruturais, mas com direito de
defesa nas primeiras hipóteses e

Convenção 158 em foco
negociação com os sindicatos nas
demais -, aguarda parecer do
relator para discussão e votação
na Comissão de Constituição e
Justiça. Depois, caso seja
aprovada, segue para exame no
plenário da Câmara dos
Deputados.  

Não está entre os motivos de
demissão justificada a participa-
ção em entidade sindical; apre-
sentação de queixa ou partici-
pação em procedimento esta-
belecido contra um empregador
por supostas violações de leis ou
regulamentos; a raça, a cor, o
sexo, o estado civil, as respon-
sabilidades familiares, a gravidez,
a religião, as opiniões políticas,
a ascendência nacional ou a
origem social; e a ausência do
trabalho durante a licença-
maternidade.

No dia 9 de abril, a Força Sindical
organizou a 8ª Marcha da Classe
Trabalhadora por mais direitos e
qualidade de vida, na Praça da Sé, em
São Paulo. Milhares de trabalhadores
de todo o Brasil estiveram na capital
paulista protestando por seus mais
direitos, entre eles:
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Igualdade de oportunidades para
Homens e Mulheres;

Manutenção da política de
valorização do salário mínimo;

Fim do fator previdenciário;
10% do orçamento da União

para a Saúde;
Fim dos leilões do petróleo;
Redução dos juros e do

superávit primário;
10% do PIB para a educação;
Combate à demissão imotivada;
Valorização das aposentadorias;
Não ao PL 4330, da terceirização;
Correção e progressividade da

tabela do Imposto de Renda;
Redução da jornada para 40 horas

semanais sem redução de salário.


