
Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

FFFFFiliado a:iliado a:iliado a:iliado a:iliado a:

Volta Redonda, 6/6/2014. Boletim nº 1129

CSN marca reunião para
tratar de Acordo Coletivo

CAMPANHA SALARIAL 2014

Desvio de função na GSOSDesvio de função na GSOSDesvio de função na GSOSDesvio de função na GSOSDesvio de função na GSOS

O sindicato recebeu denúncias de que está ocorrendo desvio
de função na GSOS. Segundo as informações, houve uma
evasão de profissionais do setor e está com falta de pessoal.
Com isso, o gerente está obrigando os trabalhadores a exercerem
funções para as quais não foram contratados. Caso o trabalhador
se negue a fazer o serviço, ainda recebe advertências. Estamos
de olho!

Já estamos em junho e, até agora, o que
a direção da empresa fez foi protelar as
negociações com o objetivo de criar um valor
com o próprio dinheiro dos trabalhadores.
A tática é a seguinte: se o salário for
reajustado a partir de junho, a CSN pega
dois meses sem o reajuste salarial, mais os
encargos, e cria uma carga extra no cartão-
alimentação. Essa estratégia pode iludir
quem recebe um salário menor.

O sindicato está atento e não vai aceitar
reajuste que não seja retroativo a 1º de maio,
que é a data base. O sindicato não aceitará
esse jogo sujo com os trabalhadores!

A CSN enviou ofício marcando uma
reunião para hoje, às 10h. A direção do
sindicato espera que a empresa faça uma
proposta que ao menos possa ser levada
para votação. Os trabalhadores serão
mantidos informados.
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A Força Sindical realiza amanhã
(dia 6) em frente ao Banco Central,
em São Paulo, protesto contra o
governo federal cuja equipe econô-
mica tem privilegiado o capital finan-
ceiro em detrimento do setor produtivo
e dos interesses da classe trabalhadora.
Os trabalhadores sairão em passeata,
às 10 horas, de três pontos da cidade:
estação Paraíso do metrô; Avenida 9
de Julho (próximo a Praça 14 BIS) e no
Masp, e seguirão para o Banco
Central, na Avenida Paulista, nº 1804,
onde farão o ato às 11 horas.

A decisão foi tomada em reunião
da qual participaram dirigentes dos

estivadores, gráficos, metalúrgicos,
aeroviários, aeronautas, costureiras,
trabalhadores da construção civil,
saúde, refeições coletivas, brinquedos,
condomínios e edifícios, aposentados
e alimentação.

Os trabalhadores cobram também
o atendimento às reivindicações da
pauta trabalhista aprovada pelas
centrais em 2010.  “Vamos mostrar as
nossas dificuldades, que é a elevação
da inflação, juros em patamares
proibitivos e o problema da
desindustrialização que está fechando
postos de trabalho", diz Miguel Torres,
presidente da Força Sindical.

Força protesta nesta 6ª feira contra
política econômica

Ato, às 11 horas, será em frente ao Banco Central, em São Paulo. Manifestantes sairão uma hora antes de três
locais e se encontrarão no prédio, localizado na avenida Paulista.

Data: 06/06/2014
Horário: 10 horas
Locais de concentração: Estação
Paraíso (metalúrgicos, costureiras,
alimentação, entre outros)
Avenida 9 de Julho, próximo a
Praça 14 BIS (por exemplo,
construção civil e condomínio e
edífícios) e Masp (aposentados e
trabalhadores em saúde, entre
outros)
Ato: Banco Central
Horário: 11 horas
Endereço: Avenida Paulista, nº 1804

O Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) ampliou o prazo de
duração do contrato de trabalho
temporário. A partir de 1º de julho,
esses contratos poderão durar por até
nove meses, mediante autorização do
órgão, caso ultrapassem os três meses
habituais. Atualmente, as atividades
temporárias só podem ser
prorrogadas uma vez, em mais três
meses, num total de seis meses.

A alteração se deu pela Portaria
nº 789, publicada ontem no Diário
Oficial da União. Por ora, vale a
Portaria nº 550, de 2010. Hoje, a
autorização para a prorrogação é
bem mais restritiva.

Na contratação temporária, ao
dispensar o funcionário, a empresa
não precisa pagar as chamadas
verbas recisórias, como aviso prévio
e a multa de 40% de FGTS. Porém, o
salário tem que ser equivalente ao

Apesar do excesso de oferta de 600 milhões de toneladas
de aço no mundo, empresas em diversos países mantêm seus
parques fabris em marcha acelerada. Um exemplo é a
China, onde, mesmo com a economia em desaceleração, as
usinas já estão tirando de seus fornos quase 70 milhões de
toneladas por mês.

Chama a atenção nos últimos dados divulgados pela
World Steel Association (Worldsteel) o desempenho das
siderúrgicas europeias. Após vários anos de crise nos países da
região, elas estão reocupando a capacidade de suas usinas
sem ter buscado um ajuste estrutural de seu parque fabril.

Os últimos números da Worldsteel vêm mostrando uma
recuperação contínua da oferta de aço nos países da União
Europeia. A produção cresceu 4% em abril e quase 7% no
acumulado do ano. Enquanto isso, a oferta nos Estados Unidos,
Brasil e em outros países das Américas patina e, em alguns
casos, entrou em depressão.

Do outro lado do mundo, graças à China, com maior
destaque para esse país, Índia, Coreia do Sul e Japão, o
desempenho da Ásia cresceu 3% de janeiro a abril.

O excesso de oferta representa pouco mais de um terço da
produção global, de 1,6 bilhão de toneladas no ano passado.
Para 2014, a Worldsteel projeta mais expansão da oferta. Com
baixo crescimento da economia e enfrentando leva de
importados, a siderurgia brasileira opera com uma ociosidade
da ordem de 30% nos seus fornos.

(Fonte: Valor Econômico)

Governo amplia prazo para
contratação de temporários

de um funcionário efetivo.
Segundo a portaria, a solicitação

de autorização para contratação de
trabalho temporário superior a três
meses deve ser feita pelo site do
Ministério do Trabalho com
antecedência mínima de cinco dias
de seu início. Quando for o caso de
prorrogação de contrato de trabalho
temporário, o pedido deve ser feito
até cinco dias antes do termo final
previsto inicialmente.

De acordo com o advogado
Jurandir Zangari Junior, essa
autorização deve ser mais facilmente
concedida nas situações em que há
substituições de pessoal, ou seja,
quando uma funcionária entra em
licença-maternidade, por exemplo, ou
o empregado se afasta por motivo
de doença, e a companhia quer
contratar temporários.

(Fonte: Valor Econômico)
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Contrato poderá ter duração de até nove meses, se a empresa
comprovar a necessidade


