
1

Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense
Volta Redonda, 26/05/2008 - Edição nº 263

Metalúrgicos da
CSN dizem NÃO

Mais uma vez, os tra-
balhadores da CSN man-
dam um recado para a
direção da empresa, que
a proposta apresentada
ainda é insuficiente, com-
parada aos índices de au-
mento que vêm sendo
aplicadas pelas principais
empresas do país.

Na votação de sexta-
feira, dia 23, votaram
4.949 trabalhadores, sen-
do que 89% rejeitaram a
proposta da CSN.  Foram
4.409 votos não; 533 vo-
tos sim, 4 votos nulos e 3
votos em branco.

Deste resultado, os tra-
balhadores podem tirar
duas grandes lições. A
primeira é a posição fir-

me, independente, trans-
parente do presidente do
sindicato, Renato, que não
aceitou que a votação
fosse por aclamação,
como sugeriu a empresa.
E ainda que a assembléia
fosse realizada na segun-
da-feira. A direção do sin-
dicato sabiamente não
deu tempo para que a
empresa usasse da práti-
ca do “convencimento”.

A segunda lição é de
que a CSN ouça os seus
trabalhadores e mude a
sua política de arrocho
salarial. A mesma que só
vem trazendo prejuízo a
ela mesma, já que vem
perdendo profissionais de
alto nível para outras em-

presas, em função de
seus baixos salários.

Hoje, o sindicato está
encaminhando um ofício à
direção da CSN, comuni-
cando oficialmente o re-

Renato anuncia a reprovação massiva dos
funcionários da CSN

O sindicato quer ini-
ciar imediatamente as
negociações. Depois da
primeira rodada, onde
essas empresas apresen-
taram apenas a reposi-
ção do INPC (proposta
recusada em mesa), até

sultado e convocando para
nova negociação. E mais,
reafirma o compromisso
com os trabalhadores de
que toda a votação será
por escrutínio secreto.

O Sindicato avisa à direção da Sankyu e Comau
que não fiquem esperando o resultado da CSN

agora não remarcaram
reunião. Se elas pensam
que podem ficar na ar-
quibancada, assistindo
a negociação com a
CSN, para só após co-
meçar a negociar, estão
enganados.

As empresas que ne-
gociam através do Me-
talsul já ofereceram pro-
posta acima do INPC.
Mas a Comau e Sankyu
estão dando uma de
mortas. Hoje, estamos
encaminhando ofício a

essas empresas, cobran-
do nova rodada de ne-
gociação. Ou chamam
esta semana para reabrir
as negociações ou vão
ser obrigadas a negoci-
ar com os trabalhadores
de braços cruzados.
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REUNIÃO COM OS APOSENTADOS
Nesta 6ª feira, dia 30/5, às 15 h, reunião

na subsede do Sindicato no Retiro

Av. Antônio Almeida, 603 - Retiro

Palestra: “Garantia do direito da pessoa idosa”, ministrada por

um representante da Secretaria Municipal de Ação Social de VR

Na segunda-feira, 19/5,
após almoçarem no refeitó-
rio RS01, localizado no pátio
da SOM, vários funcionários
tiveram intoxicação alimentar
ao comer a COMIDA
SHOW, composta por macar-
rão, picadinho de carne e
molho. Estes funcionários de-
ram entrada no Vitinha e al-
guns foram dispensados.

O representante do sindi-
cato na comissão de alimen-
tação, Zamboti, acionou a
CSN e a SAPORE, e foi infor-
mado que contabilizavam 18
funcionários intoxicados, e

Intoxicação alimentar
no refeitório da CSN

que foi colida as amostras da
comida e enviada para ana-
lise biológica. A empresa Sa-
pore reavaliou todos os pro-
cedimentos e não concluiu a
causa da intoxicação.

Desde que o sindicato ini-
ciou a cobrança da qualida-
de da alimentação, a comi-
da vem melhorando e mui-
tos passaram a comer nos
refeitórios da CSN, passan-
do de 7.000 para 15.000
refeições diárias. A responsa-
bilidade na fiscalização tam-
bém tem que ser redobrada.
O trabalhador, ao sentir

qualquer sabor estranho na
comida, deverá informar ao
supervisor do refeitório para
tomar providencias imedia-
tas. O fato também deverá
ser informado ao sindicato.
Caso haja mais casos de in-
toxicação ou qualquer irre-
gularidade quanto as refei-
ções ou refeitório, entrar em
contato com os ramais
4443 ou  6556.

O sindicato está acompa-
nhando e aguardando o re-
sultado da analise e, em se-
guida, informará aos traba-
lhadores.

No próximo dia 28 de
maio, os sindicatos estarão
realizando manifestações por
todo o país para defender a
redução da jornada de traba-
lho, a ratificação das conven-
ções 151 e 158 da OIT e
contra o fator previdenciário.
Neste dia sindicatos e as cen-
trais sindicais estarão nas
ruas levantando bandeiras de
luta para garantir conquistas
para a classe trabalhadora.

Aqui, na base da Região
Sul Fluminense, aproveitan-
do a data para manifestar a
indignação de todos os tra-
balhadores, em especial os me-
talúrgicos, sobre o descaso na
agência local do INSS, todos
deverão estar unidos na porta-
ria do INSS (R. Gustavo Lira),
às 10h, para a realização do
movimento que repudia as ir-
regularidades do órgão.

O dever de todos é dar
um basta a essa covardia. Já
não é de hoje que o sindica-
to vem recebendo diversas
reclamações de metalúrgicos
e trabalhadores de outros
setores sobre as dificuldades
que estão enfrentando ao
procurar o atendimento nes-
ta agência. Centenas de pe-
didos de aposentadoria inde-
feridos sem justificativas, sus-
pensão de benefícios de au-
xilio doença, e tantos outros
problemas.

Aqueles que estão próxi-
mos a se aposentar, mesmo
tendo completado todo o
tempo para garantir aposen-
tadoria especial, diversos tra-
balhadores estão tendo seus
processos indeferidos.

Por isso, é importante par-
ticipar, todos devem estar jun-
tos com o sindicato e exigir
mudanças na agência.

O trabalhador brasileiro
não precisa mais compro-
var idade mínima para se
aposentar. Na sessão de 23
de abril, prevaleceu o en-
tendimento da Turma Naci-
onal de Uniformização da
Jurisprudência dos Juiza-
dos Especiais Federais
(TNU) de que não se faz ne-
cessária, para a concessão
de aposentadoria voluntá-
ria integral por tempo de
contribuição pelo Regime
Geral da Previdência Soci-
al, a exigência de idade mí-
nima concomitante ao tem-
po de serviço. A decisão

Aposentadoria sem
idade mínima

uniformiza a jurisprudência
em todo o país.

O relator da matéria, juiz
federal Edilson Pereira No-
bre Júnior, explica que a
confusão começou depois
da Emenda Constitucional
20, de 1998, que ofereceu
aos segurados filiados à
Previdência antes de 16 de
dezembro de 1998 uma re-
gra de transição com ida-
de mínima de 53 anos para
homem e 48 para mulher.

Para quem ingressou no
sistema após a emenda,
entretanto, é possível apo-
sentar com 35 anos de con-

tribuição para homens e 30
anos para mulheres, inde-
pendente do requisito de
idade. “Com a derrubada
do dispositivo que previa a
idade mínima nas regras
permanentes e sua manu-
tenção apenas na regra
transitória, criou-se uma si-
tuação esdrúxula, especial-
mente diante da possibili-
dade de opção pela apo-
sentadoria de acordo com
a regra permanente ou tem-
porária”, diz o magistrado
em sua decisão.
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