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Embromação é a palavra que
traduz a postura da direção da
CSN que, há mais de 2 anos,
cria expectativas de melhorar as
condições de trabalho e remu-
neração de seus funcionários.

A empresa precisa saber que
trabalhador tem memória e sabe
que a última negociação que o
sindicato teve com a empresa foi
há dois anos. E nesse período,
retirou a cesta de Natal e os
brinquedos dos filhos dos
metalúrgicos; implantou o banco
de horas e voltou com o turno de
oito horas; pagou um PPR que
não reconheceu o esforço dos
trabalhadores; além de outras
medidas que só serviram para
criar um clima de insatisfação e
revolta no chão da fábrica.

Até agora, a direção do sindicato
tem compartilhado com os tra-

CSN  quer
pagar pra ver

Direção da CSN estica a
corda e testa a paciência

dos trabalhadores

Os metalúrgicos de Volta Redonda
estão de luto pela triste notícia da
perda de Aureo de Araújo Braga,
que faleceu aos 85 anos, vítima
de uma neoplasia.
Aureo era presidente da APCBS -
Associação dos Participantes da
Caixa Beneficente dos Empregados
da CSN. Sua trajetória ficou mar-
cada pela sua postura contun-
dente em defesa da manutenção
da representação dos trabalha-
dores nos conselhos deliberativos
e fiscal da entidade.
Hoje, o Sindicato dos Metalúrgicos
está de luto, lamentando profun-
damente a perda desse compa-
nheiro combativo quando o tema
era defender os interesses dos tra-
balhadores da CBS.

Perde-se um
lutador na
defesa dos

interesses dos
trabalhadores

da CBS

LUTO

balhadores todas essas situa-
ções. Está no melhor momento
para mudar essa situação, na
campanha salarial e renovação
do acordo coletivo.

Algumas medidas podem ser
tomadas, entre elas: para-
lisações momentâneas, boicote
à refeição, aproveitando a falta
de melhorias que a empresa
prometeu e que, até agora, não
houve; e greve, ações que o
sindicato precisa fazer mas que
só vão acontecer com o apoio
dos trabalhadores. Não adianta
o sindicato ameaçar e os
trabalhadores não aderirem ao
movimento.

A CSN está se mostrando, cada
vez mais, inflexível e deixando
claro para o sindicato e os
trabalhadores que o caminho é
a união de forças e a paralisação.



STF mantém o fim
da contribuição

sindical obrigatória

Votaram pela volta da contri-
buição obrigatória os ministros
Edson Fachin, relator da ação
direta de inconstitucionalidade,
Rosa Weber e Dias Toffoli.
Votaram a favor da constitu-
cionalidade do fim do imposto
Luiz Fux, Alexandre de Moraes,
Luís Roberto Barroso, Gilmar
Mendes, Marco Aurélio Mello  e
Cármen Lúcia.

O fim da contribuição obriga-
tória foi aprovado no contexto
da Reforma Trabalhista sancio-
nada em 2017. A medida foi
vista pelos sindicatos e centrais
como forma de enfraquecer a
representação dos trabalhadores.

De acordo com informações do
Ministério do Trabalho, o Brasil
tinha, em 2017, 16,5 mil sindi-
catos, sendo 11,3 mil dos traba-
lhadores e 5,1 mil dos patrões.
Em 2016, a contribuição sindical
gerou montante de R$ 3,5
bilhões. A maior parte ficou com
os sindicatos dos trabalhadores,
que recebeu R$ 2,1 bilhões.

Relator da ação que questiona

o fim da contribuição, Fachin
considerou que o importo faz
parte de um tripé formado
também pela unicidade e a
representatividade obrigatória,
para toda a categoria e não
apenas para associados.

Segundo Fachin, há 1 problema
formal na aprovação da nova
lei, pois parte da contribuição
sindical representa receita
pública, pois percentual é des-
tinado ao Fundo de Amparo
para o Trabalhador. De acordo
com o ministro, o Congresso ti-
nha a obrigação constitucional
de prever o impacto financeiro
antes da aprovação da lei.

Segundo o presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos, Silvio
Campos: “o problema é descobrir
uma fórmula para que o sindicato
sobreviva e permaneça firme na
luta em defesa dos trabalhadores
diante desse ataque devastador
às conquistas históricas de seus
direitos trabalhistas. Sem dúvida,
isso foi uma vitória dos patrões
contra à classe trabalhadora”.

Por 6 a 3, a maioria dos ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu,
nesta sexta-feira (29), manter o fim da

obrigatoriedade da contribuição sindical
aprovada pela Reforma trabalhista,

consignada pela Lei 13.467/17. Trata-se de
derrota perturbadora para o movimento

sindical, ao passo que houve imensa queda
de arrecadação por parte das entidades.

Após Reforma
Trabalhista,
despenca o

número de ações
na Justiça

Dados divulgados pelo
Tribunal Superior do

Trabalho (TST) revelam
uma redução de 39,3%

de novas ações
trabalhistas ingressadas

no país entre os
primeiros cinco meses de
2016, antes da reforma
trabalhista, e o mesmo

período de 2018.
A redução é atribuída à Reforma
Trabalhista, imposta pelo grupo
político que apoia o governo de
Michel Temer (MDB) em
novembro de 2017, que retirou
uma série de direitos dos
trabalhadores e criou obstáculos
para a judicialização de questões
trabalhistas.

Entre as mudanças instauradas
pela reforma, por exemplo, está
exigência de que, em caso de
derrota, o trabalhador pague os
honorários do advogado da
empresa, mesmo quando
reconhecido juridicamente como
pobre — na prática, anulando
dispositivo legal que isenta de
custos processuais a parte que
declarar não poder arcar com
as despesas da ação judicial.

Para especialistas, a queda no
número de ações representa o
medo e a falta de informação
dos trabalhadores e sindicatos
em relação às mudanças na
legislação.


