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Trabalhador não aceita
pagar a conta da crise

          Outro trabalhador dispen-
sado pela CSN, com graves pro-
blemas de coluna decorrentes do
exercício de sua atividade pro-
fissional, obteve uma liminar
para sua reintegração, com a
garantia dos pagamentos dos
salários vencidos, os que irão
vencer e outros direitos.

O sindicato acionou a justi-
ça, alegando que esse trabalha-
dor não poderia ser dispensado
porque, ao contrário do que
constou em seu exame demissi-
onal, ele não estava apto para
ser dispensado, devido aos pro-

Sindicato garante a reintegração de
trabalhador da CSN, dispensado por

problemas na coluna
blemas de coluna.

Essa é mais uma importante
vitória do sindicato e da classe
trabalhadora, pois são vários os
casos em que o trabalhador é
dispensado, com graves proble-
mas e os exames demissionais
atestam, descaradamente, que
eles estão muito bem de saúde.

Com mais essa decisão favo-
rável, o Sindicato dos Metalúr-
gicos acredita que as empresas
da região deverão pensar duas
vezes antes de dispensar um tra-
balhador sem avaliar correta-
mente seu estado de saúde.

A crise que vem se arrastando
há mais de uma década na eco-
nomia americana tomou nos últi-
mos meses proporções incontrolá-
veis e já começa afetar outros paí-
ses. A chamada crise “imobiliária
americana” já ultrapassou o siste-
ma financeiro e já afeta o setor pro-
dutivo. Esta crise é fruto das ações
irresponsáveis dos que estão no
poder e que defendem uma eco-
nomia de mercado livre, sem re-
gras para os “donos” do dinheiro.

Como tudo que é bom para os
trabalhadores dura pouco, as
perspectivas para o próximo ano,
ao persistir a atual conjuntura, não
são nada boas. Ao que parece o

ano de 2009 não será como este,
quando negociamos com estabili-
dade na economia.  Alguns seto-
res já começam anunciar férias co-
letivas prevendo uma queda no
consumo, como é o caso de algu-
mas montadoras. Outros já come-
çam a rever investimentos e aper-
tar seus orçamentos, prevendo
queda no ritmo de encomendas e
até cancelamentos. E isso já é re-
alidade em algumas empresas de
nossa região.

O governo vem demonstrando
preocupação e tem buscado reagir
para minimizar os impactos desta
crise em nosso país. O governo fe-
deral, de São Paulo e Minas Gerais

já anunciaram pacotes de financia-
mento para garantir a produção e
a escoagem da produção do setor
automotivo.  Também já foram to-
madas ações para outros setores.

Historicamente, quem paga a
conta das crises do sistema capi-
talista são os trabalhadores, atra-
vés do desemprego, arrocho sa-
larial e outros apertos, proposto
pelos patrões para garantir seus
lucros, o trabalhador já está rece-
bendo essa conta.

Não aceitamos mais pagar a con-
ta das crises provocadas pela ga-
nância, pelo excesso de liberdade
de ação do capital e pela especula-
ção desenfreada que ela permitiu.



Vais
Eleições
da CIPA

A direção do sindi-
cato parabeniza a to-
dos os trabalhadores
que par t ic iparam do
processo de eleição da
Comissão Interna de
Prevenção de Aciden-
tes (CIPA) da empresa
VAZ, principalmente os
companheiros eleitos.
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Os bancários brasileiros
deram uma lição de com-
batividade ao realizarem
greve que durou 15 dias –
em Brasília a mobilização
chegou a 23 dias –, a des-
peito da eclosão da crise
financeira internacional.

Com a ajuda dos ana-
listas de sempre, os donos
dos bancos alegaram que
momento de crise não é
propício à greve. Além da
consciência da gigantesca

Em reunião com a CSN,
a direção do sindicato pe-
diu que a empresa estu-
dasse uma alternativa
para a manutenção do
subsídio da mensalidade
do Recreio. A empresa se
comprometeu em buscar
uma alternativa para o
problema. E, se a solução

Bancários vão à greve e
obtêm aumento real

acumulação pelos bancos
ao longo dos anos, os ban-
cários foram à greve movi-
dos pela certeza de que a
luta e a negociação coleti-
va são os dois mais pode-
rosos instrumentos dos tra-
balhadores para manter e
ampliar empregos e direi-
tos, em quaisquer circuns-
tâncias.

Ao final do movimento
grevista, os trabalhadores e
trabalhadoras do ramo fi-

nanceiro conquistaram au-
mento real de salários com
valorização dos menores
rendimentos (8,15% para
quem ganha mais de R$
2.500 e 10% para quem
ganha menos que este va-
lor) e um novo modelo de
PLR que representou gan-
hos de até 19,7%. Outra
conquista, apesar da pres-
são, é a garantia de paga-
mento dos dias em greve.
(fonte: Jornal da CUT/Nov(fonte: Jornal da CUT/Nov(fonte: Jornal da CUT/Nov(fonte: Jornal da CUT/Nov(fonte: Jornal da CUT/Nov./08)./08)./08)./08)./08)

SOLICITAÇÃO DE
COMPARECIMENTO

O Departamento Jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos
solicita o comparecimento dos trabalhadores, abaixo

relacionados, com a máxima urgência, para tratarem de
assunto relacionado aos seus processos.

JULIO CESAR DE SOUZAJULIO CESAR DE SOUZAJULIO CESAR DE SOUZAJULIO CESAR DE SOUZAJULIO CESAR DE SOUZA
JAMES ROBERT FERREIRA DE OLIVEIRAJAMES ROBERT FERREIRA DE OLIVEIRAJAMES ROBERT FERREIRA DE OLIVEIRAJAMES ROBERT FERREIRA DE OLIVEIRAJAMES ROBERT FERREIRA DE OLIVEIRA

Recreio dos trabalhadores
não for satisfatória aos tra-
balhadores, o sindicato
orienta para que todos dei-
xem de ser sócios do clu-
be. Enquanto isso, o de-
partamento jurídico está
analisando o edital de pri-
vatização para, a partir
dele, tentar encontrar algu-
ma solução.

DISPENSA MÉDICA
Sindicato garante liminar que

determina que reconhecimento
de firma seja suspenso na CSN

Em mais uma ação
contra as arbitrariedades
cometidas pela CSN, o
sindicato garantiu por
meio de liminar na justi-
ça que a empresa suspen-
da a obrigatoriedade do
reconhecimento de firma
das dispensas médicas
apresentadas pelos tra-
balhadores.

A empresa terá até o
dia 19/11 para informar
aos trabalhadores. E o
não cumprimento da
mesma acarretará em
uma multa de R$ 10 mil
por dia, segundo a deci-
são da juíza Gláucia
Gomes, da 3ª Vara do
Trabalho.

Na ação, o departa-

mento jurídico do sindi-
cato alegou que a exi-
gência é constrangedora,
ilegal e que causa preju-
ízo aos trabalhadores.

Essa é mais uma ação
da direção do sindicato
para garantir que não
hajam arbitrariedades e
atitudes prejudiciais aos
trabalhadores. CSN

Lanche
estragado

A CSN vem distribuindo
aos trabalhadores do turno
pão com presunto estraga-
do e colocando em risco a
saúde dos funcionários. E,
no período do verão, a ten-
dência é piorar.

O sindicato vem exigin-
do uma solução para o
problema já que os tra-
balhadores correm o ris-
co de sofrer intoxicação
alimentar.
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5ª Marcha
da classe

trabalhadora

A expectativa de que
a crise financeira afete
o ritmo de crescimento
da economia e, por con-
seqüência, também o
da arrecadação federal
deixou o governo mais
aler ta em re lação a
dois projetos de lei já
aprovados pelo Senado
e com enorme potenci-
al de impacto sobre os
gastos da Previdência
Social.

Preocupado em evitar
qualquer aumento de
percepção de risco fis-
cal por parte dos agen-
tes econômicos, o presi-
dente Lula pediu ao pre-

Apesar de não ser fili-
ado a central sindical, a
sindicato participará da
5ª Marcha da Classe Tra-
balhadora e disponibili-
zará um ônibus para que
os trabalhadores possam
participar.

A marcha, que será
realizada no dia 3 de
dezembro em Brasília,
terá como tema: Desen-
volvimento com valori-
zação do trabalho e as

Líder do governo tenta
adiar votação

das propostas do
senador Paim

sidente da Câmara, de-
putado Arlindo China-
glia (PT-SP), que evite a
votação das propostas,
ambas de autoria do se-
nador Paulo Paim (PT-
RS), portanto, de um
membro da própria
base aliada.

Um dos projetos é o
que vincula o reajuste de
todos os benefícios à
evolução do salário mí-
nimo. O outro é o que
acaba com o fator pre-
videnciário e ainda re-
toma os últimos 36 sa-
lários de contribuição
como referência para
cálculo das aposentado-

rias no momento da con-
cessão (pela regra atu-
al, valem os 80% maio-
res desde 1994).

Chinaglia já achava
as propostas de Paim in-
sustentáveis sob o pon-
to de vista fiscal. Diante
da crise e do pedido
presidencial, ele com-
prometeu-se, recente-
mente, a não colocar os
polêmicos projetos na
pauta de votações do
plenário da Câmara,
pelo menos não enquan-
to não houver sinal ver-
de do governo.
(fonte: Valor econômico
10/11/2008)

Peritos
proíbem o

sindicato e a
imprensa de
acompanhar
vistorias das

casas do
Vila Rica

Após ser determinada
pela justiça a perícia no
Conjunto Habitacional
Vila Rica, no dia 10 de
novembro passado, a di-
reção do sindicato e im-
prensa decidiram acom-
panhar as vistorias reali-
zadas nos 228 imóveis
com problemas estrutu-
rais. E para surpresa de
todos, os peritos proibi-
ram a participação tan-
to da direção do sindi-
cato como da imprensa
presente.

Parece até que há algo
a esconder.

reivindicações pela re-
dução da jornada de
trabalho, sem redução
salarial; f im do fator
previdenciário; corre-
ção da tabela do im-
posto de renda; redu-
ção das taxas de juros
e a ratificação da con-
venção 151, que fala
sobre as demissões
imotivadas e aumento
das parcelas do seguro
desemprego.

O sindicato está atento em relação a ven-
da das ações da CSN que está no patrimô-
nio da CBS, conforme determinação da Se-
cretaria de Previdência Complementar
(SPC).

Em breve, o sindicato mostrará como está
esse quadro.

CBS ultrapassa o
limite legal de

ações permitido
por lei

FIQUE DE OLHO
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Auxílio-doença, após perícia do INSS,
pode ser transformado em auxílio-

acidente ou em aposentadoria
por invalidez

No país, 1,35 milhão de segu-
rados do INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social) recebem o auxí-
lio-doença -benefício mensal equi-
valente a 91% do salário de bene-
fício (valor da aposentadoria) pago
aos afastados do trabalho por mais
de 15 dias seguidos.

Entretanto, o benefício é tem-
porário -tem duração máxima de
dois anos. Quem não se recupera
para o trabalho, porém, pode ter
o auxílio trocado por outro bene-
fício: a a aposentadoria por inva-
lidez ou o auxílio-acidente.

Se o segurado que recebe o au-
xílio-doença não se sente recupe-
rado para o trabalho, ele deve, nos
últimos 15 dias antes da data pre-
vista pelo médico perito do INSS
para a alta, pedir a prorrogação
do pagamento. Nesse caso, será
marcada uma nova avaliação mé-
dica na Previdência.

Nesse exame, é importante que
o segurado leve laudos (exames,
atestados e receitas médicas, por
exemplo) que mostrem que a do-
ença não está curada e que a vol-
ta para o trabalho é impossível.

O perito do INSS, então, pode-
rá decidir pela prorrogação do
auxílio-doença por mais um perío-
do de até dois anos ou pela troca
de benefício.

O segurado pode ser inscrito
na reabilitação do INSS para que
seja capacitado para exercer
uma outra função ou profissão.
Se a reabilitação não der certo,
ele então poderá ter o auxílio-
doença transformado em aposen-
tadoria por invalidez.

"Pela regra do INSS, essa troca
só é possível se o segurado não
tiver recuperado a capacidade
para o trabalho e se não houver
chance de reabilitação", disse Ulis-
ses Meneguim, advogado previ-
denciário, do escritório UM Advo-
cacia e Consultoria Previdenciária.

A troca do auxílio-doença pela
aposentadoria por invalidez é van-
tajosa para o segurado porque o
valor do benefício é maior. Nessa
aposentadoria, o beneficiário do
INSS recebe 100% do salário de
benefício, enquanto no auxílio-do-
ença ele ganha apenas 91%. "Além
disso, o tempo de recebimento do

auxílio-doença entra na conta como
tempo de contribuição, o que pode
aumentar mais a aposentadoria",
diz Meneguim.

AUXÍLIO-ACIDENTEAUXÍLIO-ACIDENTEAUXÍLIO-ACIDENTEAUXÍLIO-ACIDENTEAUXÍLIO-ACIDENTE
Se o perito verificar que o se-

gurado ficou com alguma seqüe-
la permanente que reduziu sua
capacidade de trabalho, sem
causar a invalidez, pode ser feita
troca do auxílio-doença para um
auxílio-acidente. A vantagem é
que o auxílio-acidente é um be-
nefício pago até a aposentado-
ria, e o segurado não precisa
passar por perícias de reavalia-
ção nos postos do INSS.

Se o segurado retornar ao tra-
balho ou arranjar um novo em-
prego, o auxílio-acidente continu-
ará a ser pago.

O benefício só é cancelado
se o segurado morrer, se apo-
sentar ou se receber um novo
auxílio-doença.

O valor do auxílio-acidente,
porém, é menor. O segurado re-
cebe 50% do valor do salário
de benefício.

FFFFFonte: wwwonte: wwwonte: wwwonte: wwwonte: www.agora.com.br.agora.com.br.agora.com.br.agora.com.br.agora.com.br

PROGRAMAÇÃO DO DIA DAPROGRAMAÇÃO DO DIA DAPROGRAMAÇÃO DO DIA DAPROGRAMAÇÃO DO DIA DAPROGRAMAÇÃO DO DIA DA
CONSCIÊNCIA NEGRACONSCIÊNCIA NEGRACONSCIÊNCIA NEGRACONSCIÊNCIA NEGRACONSCIÊNCIA NEGRA

O Clube Palmares e o Minis-
tério do Esporte, por meio do
programa Esporte e Lazer da Ci-
dade, convidam para as ativi-
dades comemorativas do Dia da
Consciência Negra. Veja a pro-
gramação:

18/11 às 19h18/11 às 19h18/11 às 19h18/11 às 19h18/11 às 19h - Palestra e de-

bate com o tema "Iguais na dife-
rença" e exposição de fotos

19/11 às 19h19/11 às 19h19/11 às 19h19/11 às 19h19/11 às 19h - Mostra cultural
(Exibição de documentário e debate)

20/11 às 8h3020/11 às 8h3020/11 às 8h3020/11 às 8h3020/11 às 8h30 - Atividades re-
creativas, apresentação de jo-
gral e danças

14h14h14h14h14h - Roda de capoeira, jon-
go, dança afro e samba de raiz

O Clube Palmares fica na rua
Roma, n° 1 - Jardim Europa e o
telefone é 24 3342 1208.

INFORME
BANCO DE SANGUE DOBANCO DE SANGUE DOBANCO DE SANGUE DOBANCO DE SANGUE DOBANCO DE SANGUE DO

HOSPITHOSPITHOSPITHOSPITHOSPITAL SANTAL SANTAL SANTAL SANTAL SANTA MARGARIDA MARGARIDA MARGARIDA MARGARIDA MARGARIDAAAAA
A doação de sangue ajuda o

próximo e ainda estimula a medu-
la óssea de quem doa.

O trabalhador que quiser doar
deve estar saudável, ter entre 18
e 65 anos, peso mínimo de 50 kg
e não deve estar em jejum.

O banco de sangue do Hos-
pital Santa Margarida fica na rua
São João Batista, 35 - Niterói /

Volta Redonda. O telefone é 24
3344 1200 ramal 2176.


