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Apitaço foi um sucesso
Com mais de 85% de adesão ao
apitaço, os trabalhadores da CSN
puderam demonstrar a decepção
diante da postura intransigente da
CSN em não retomar às
negociações. O som dos apitos
também foi complementado pelas
sirenes das pontes rolantes,
empilhadeiras e máquinas móveis.

É notável o grau de insatisfação
dos trabalhadores que aumenta
a cada dia. Já está chegando a
hora da ‘onça beber água’.

E para completar, a empresa não
tem a menor sensibilidade de
ouvir as reclamações dos
trabalhadores.

Sindicato aguarda resposta
de pedido de reunião

Há mais de duas semanas, o
presidente do sindicato, Renato
Soares, enviou ofício para a
presidência da CSN solicitando
reunião com Benjamin Steinbruch,
a fim de resolver o impasse sobre
as negociações do acordo coletivo
de trabalho. Só que até agora não
obteve resposta.

A intenção da direção do sindicato
é se reunir diretamente com a
presidência da empresa já que, após
sucessivas tentativas de negociação
com seus prepostos, não houve
avanços.

A empresa tem mantido uma pos-

tura intransigente com seus
funcionários e com o sindicato, já
que não apresentou proposta digna
da aprovação dos trabalhadores.

O sindicato pede aos metalúrgicos
que se mantenham confiantes e
mobilizados, seguindo a orientação
dos próximos passos no caminho de
uma campanha salarial vitoriosa.

Esclarecendo aos trabalhadores que,
após a criação da emenda 45, que
determina que a decisão do acordo
coletivo através de dissídio coletivo
só pode ser tomada quando há
concordância entre patrão e
empregado, o sindicato vai saber o

momento certo. E tranquiliza, mais
uma vez, os metalúrgicos que os
diretos do acordo passado estão
garantidos até que um novo acordo
seja assinado.

“A prática de pressionar e ameaçar os
trabalhadores, que temiam a perda
de seus direitos conquistados e acaba-
vam aprovando a proposta oferecida
pela empresa, acabou. Isso aconteceu
depois da mudança da lei, que
garante a validade de todos os ítens
do acordo até que outro seja assinado.
Podem ficar tranquilos que a direção
deste sindicato sabe que tudo tem a
hora certa”, garante Renato.
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A Copa foi no Brasil mas
os empregos estão

sendo gerados na China
Segundo o Sindireceita, o Brasil perde 2

milhões de empregos por causa da pirataria
A Secretaria Parlamentar da
Confederação Nacional dos
Trabalhadores Metalúrgicos - CNTM
estranha a participação das Centrais
Sindicais e da Confederação Nacional
das Indústrias - CNI, durante o encontro
da cúpula dos Países Emergentes, Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul -
BRICS, realizado em Fortaleza, já que
essas entidades não abordaram um
tema relevante para a geração de
emprego em nosso país, qual seja, o
combate à pirataria.
Além de nos tirar 2 milhões de
empregos por ano, a pirataria vem
investindo em um segmento criminoso
que é a falsificação de medicamentos.
Vale ressaltar a gravidade da pirataria,
que além de nos roubar empregos
acabou com vários segmentos de
produção no Brasil, como rádio de
pilha, calculadora, óculos, CDs. E os
próximos produtos a serem

exterminados serão relógios, isqueiros,
canetas esferográficas, material têxtil,
entre outros.
Ficamos surpresos com a declaração
de um diretor da CNI, que falou que o
empresário brasileiro não pode ficar na
defensiva. Esse diretor deveria saber que
o empresariado fica o ano todo se
defendendo da alta carga tributária e
da falta de logística de nosso país. No
Estado do Amazonas, que tem o maior
polo eletroeletrônico da América do Sul,
nem porto tem.
A Confederação Nacional dos
Trabalhadores Metalúrgicos, nos últimos
20 anos, vem combatendo a pirataria
e continuará nesta árdua missão. Há
10 anos, o Secretário para Assuntos
Parlamentares da CNTM foi preso por
protestar em frente à Polícia Federal.
Entretanto, voltamos a armar nossa
barraca protestando contra so pródutos
piratas usados na Copa do Mundo.

Se o trabalhador estiver próximo de
se aposentar mas perdeu a carteira
de trabalho, a Previdência Social
orienta que a pessoa, primeiramente,
verifique se os dados profissionais
constam no CNIS (Cadastro Nacional
de Informações Sociais). Para isso, é
preciso agendar atendimento, pelo
telefone 135.
Segundo o INSS, declaração e cópia
da folha de registro de empregados
podem ajudar para essa compro-
vação. No entanto, de acordo com o
órgão, se a empresa não existir mais, é
necessário procurar a Junta Comercial.
Nesse local, o trabalhador poderá obter
nome e endereço do responsável pela
massa falida, a quem poderá solicitar
cópia de papéis que atestem o vínculo.
O órgão da Previdência esclarece ainda
que o trabalhador deve reunir o maior
número possível de documentos da
época que façam referência à sua
atividade, como hollerites e ficha de
admissão. Caso seja possível obter esses
indícios, pode-se também utilizar o
depoimento de três a seis testemunhas.
Fonte: Diário do Grande ABC

Trabalhador que
perdeu a carteira
pode recuperar

dados

Trabalhadores abaixo relacionados devem comparecer à sede do sindicato (R. Gustavo Lira, 9 - Centro - VR), nesta
próxima quarta-feira, dia 23/7, às 10h, para retirar seus alvarás do processo da Laminação da CSN.

Sindicato publica nova relação do
processo da Laminação

43600 - ANDRÉ LUIS DA SILVA PEREIRA
43623 - ADALTO FERREIRA DA SILVA
43637 - ALCENIR ALCANTARA DE MORAES
43640 - JAILTON BATISTA DA SILVA
43650 - AGNALDO CAMILO RESENDE
43680 - CARLOS ANTONIO ESTEVÃO
43686 - HUDSON DE CERQUEIRA AVELAR
43699 - MARIO CESAR VENUTI DO NASCIMENTO
43702 - CARLOS HENRIQUE LOPES
43703 - RESNALDO DIAS CARREIRA
43706 - EVALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO
43720 - SILVIO ALVES FERREIRA
43741 - FERNANDO CESAR DE MIRANDA SOARES
43746 - SERGIO CARDOSO DA SILVA
43822 - WAGNER TEIXEIRA DA SILVA
43850 - CHARLES CELESTINO DE MEDEIROS
43863 - BENONI MIGUEL DE JESUS

43866 - FERNANDO LUCIO DE SOUZA PASSOS
43873 - ANDRÉ CUSTODIO
43885 - TADEU OLIVEIRA DE ALMEIDA
43892 - ALMIR CARREIRA DO NASCIMENTO
43913 - CLAUDIO DA CRUZ FRAGA
43917 - JUAREZ FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO
43928 - VICENTE DE PAULA ARAUJO
43944 - GAUBER MARCIO FRANCISCO
43951 - JOSÉ  TACILIO DO NASCIMENTO
43961 - NILSON ALVES DA SILVA
43969 - JOSÉ EVALDO DA SILVA
43977 - ANTONIO JOSÉ SOARES
44022 - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
44028 - ALBERTO MAGNO DE OLIVEIRA
44037 - GILSON NOSTORIO DA SILVA
44043 - ELIAS DA SIQUEIRA
44049 - GIOVANI NOGUEIRA ABRAHAO

44086 - VANDERLEI ROSA DOS SANTOS
44089 - ALFREDO LUIZ AS SILVA
44094 - ANTONIO JOSÉ DA CUNHA CRESPO
44098 - ARILDO DE SOUZA LIMA
44177 - CLAUDIO DE OLIVEIRA FONSECA
44120 - DARCI GERALDO GOMES
44147 - GERALDO RAMOS DE OLIVEIRA
44164 - JOSE MARCIO DA SILVA SANTOS
44197 - NEIMAR MELO DOS REIS
44202 - PAULO TELES DE BRITO
44215 - ROZIMAR GASPARINI NETTO
44230 - WANDERLEI FERREIRA FIALHO
44231 - VICENTE GOMES DE SOUZA
44237 - ALOISIO HENRIQUE MAIA
44242 - CARLOS ALBERTO DA SILVA


