
Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense
Volta Redonda, 19/11/2008 - Edição nº 343

Trabalhador não aceita
pagar a conta da crise

A crise que vem se arrastando
há mais de uma década na econo-
mia americana tomou nos últimos
meses proporções incontroláveis e
já começa afetar outros países. A
chamada crise “imobiliária ameri-
cana” já ultrapassou o sistema fi-
nanceiro e já afeta o setor produti-
vo. Esta crise é fruto das ações ir-
responsáveis dos que estão no po-
der e que defendem uma econo-
mia de mercado livre, sem regras
para os “donos” do dinheiro.

Como tudo que é bom para os
trabalhadores dura pouco, as pers-
pectivas 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
podemos negociar com certa esta-

bilidade na economia.  Alguns seto-
res já começam anunciar férias co-
letivas prevendo uma queda no con-
sumo, como é o caso de algumas
montadoras. Outros já começam a
rever investimentos e apertar seus
orçamentos, prevendo queda no rit-
mo de encomendas e até cancela-
mentos. E isso já é realidade em al-
gumas 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 capita-
lista são os trabalhadores, através
do desemprego, arrocho salarial e
outros apertos, proposto pelos pa-
trões para garantir seus lucros, o tra-
balhador já está recebendo essa
conta.

Só que, desta vez, não podemos
mais aceitar. Temos a certeza de que
o justo é que esta crise deve ser paga
por aqueles que, ao longo de déca-
das, vêm lucrando com a especula-
ção financeira. Eles sim têm a “gor-
dura” para suportar.

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.

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

acidente ou em aposentadoria
por invalidez

No país, 1,35 milhão de se-
gurados do INSS (Instituto Naci-
onal do Seguro Social) recebem
o auxílio-doença -benefício men-
sal equivalente a 91% do salá-
rio de benefício (valor da apo-
sentadoria) pago aos afastados
do trabalho por mais de 15 dias
seguidos.

Entretanto, o benefício é tem-
porário. Quem não se recupera
para o trabalho, porém, pode ter
o auxílio trocado por outro bene-

fício: a a aposentadoria por in-
validez ou o auxílio-acidente.

Se o segurado que recebe o
auxílio-doença não se sente re-
cuperado para o trabalho, ele
deve, nos últimos 15 dias antes
da data prevista pelo médico pe-
rito do INSS para a alta, pedir a
prorrogação do pagamento.
Nesse caso, será marcada uma
nova avaliação médica na Pre-
vidência.

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 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.
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Empresa não paga horas extras
O sindicato recebeu vá-

rias denúncias sobre o não
pagamento das horas ex-
tras dos trabalhadores da
empresa. A informação é
de que essas horas estão
fora do cartão de ponto.

O sindicato irá procu-
rar a direção da empresa
para dar uma solução a

Convenção coletiva de
trabalho 2008/2009

Trabalhando a empre-
sa no regime de compen-
sação de horas e quando
o feriado coincidir com o
sábado já compensado,
a empresa poderá alter-
nativamente: 

A – Reduzir a jornada
diária de trabalho, sub-
traindo os minutos relati-
vos à compensação;

B – Pagar o excedente
como horas extraordiná-
rias, nos termos deste
Acordo;

C – Incluir estas horas
no sistema de compensa-
ção anual de dias-ponte.

§ 1º - Qunado o feri-

Compensação de horas

este problema, porque a
hora extra fora do cartão
é um grande prejuízo para
o trabalhador. A não con-
tabilização dessas horas
implica em perda no valor
do décimo terceiro salário,
no FGTS e, principalmen-
te, nos valores daqueles
trabalhadores que estão

prestes a se aposentar. A
direção do sindicato pre-
tende cobrar da empresa
a implantação de um pla-
no de saúde já que a em-
presa há um tempo atrás
ficou de analisar propos-
tas para a implantação do
plano e, ao que parece,
caiu no esquecimento.

CINBAL
A direção da Cinbal

apresentou ao sindicato
os novos horários que
serão implantados a
partir do dia 1° de ja-
neiro de 2009 para os
trabalhadores dos turnos
das linhas de cortes e li-
tografia.

Com o objetivo de
atender uma reivindica-
ção dos trabalhadores,
a direção do sindicato
irá discutir com a empre-
sa a situação de alguns
trabalhadores que mo-
ram em outras cidades
e terão dificuldade em
chegar ao local de tra-
balho e retornar para as
suas casas nos horários
que serão praticados.

DISPENSA MÉDICA NA A. ABREU
O sindicato garantiu,

por meio de negociação
com a empresa, a suspen-
são da obrigatoriedade
do reconhecimento de fir-
ma das dispensas médi-
cas apresentadas pelos
trabalhadores.

A exigência é ilegal,

causa prejuízo aos tra-
balhadores, que têm que
pagar o reconhecimen-
to de firma, é constran-
gedora, pois o trabalha-
dor tem que perguntar em
qual cartório o médico
tem firma reconhecida e
ainda é trabalhosa, pois

demanda tempo e obriga
o trabalhador doente ir a
um cartório.

Essa é mais uma ação
da direção do sindicato
para garantir que arbitra-
riedades e atitudes preju-
diciais aos trabalhadores
tenham fim.

Em resposta a reivin-
dicação dos trabalha-
dores, a direção do sin-
dicato cobrou da em-
presa uma so lução
para o pagamento das
férias e a entrega de
um calendário com as
datas do vencimento
das férias e do recebi-
mento do valor.

A denúncia é que nos
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Almeida e Filho
Beneficiamento de aço

O sindicato esteve
reunido, mais uma vez,
com a direção da em-
presa para discutir a so-
lução do problema dos
trabalhadores que mo-

primeiros meses a em-
presa cumpriu o acordo
feito com o sindicato e
com os trabalhadores,
mas que, de alguns me-
ses pra cá não cumpre
mais o cronograma do
pagamento de férias.

A empresa se com-
prometeu em fornecer o
documento nos próxi-
mos dias.

ram longe e precisam de
vale transporte.

A empresa informou
que fará um novo levan-
tamento para colocar fim
ao problema.

ado ocorrer em dias úteis,
de segunda a sexta-feira,
os minutos corresponden-
tes à compensação serão
acrescidos à última jorna-
da efetuada na semana,
na hipótese de a empre-
sa trabalhar sob regime
de compensação de ho-
ras de trabalho.

§ 2° - Salvo absoluta
impossibilidade de comu-
nicação, por indefinição
legal da autoridade com-
petente, a empresa comu-
nicará aos empregados,
com 15 dias de antecedên-
cia do feriado, a alternati-
va que será adotada.


