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A briga do sindicato é pelo
emprego e pelo salário

A classe trabalhadora
não deve aceitar de forma
passiva o desenrolar da cri-
se e esta diretoria levanta,
desde já, a bandeira de luta
em defesa do emprego e
dos salários dos trabalhado-
res. E garante que se hou-
ver demissão, as empresas
vão estar comprando uma
briga com o sindicato, que
fará o que tiver que fazer
para manter o emprego dos
trabalhadores.

Durante os últimos dois

Sindicato cobra
informações

da CSN sobre férias
coletivas

anos, as empresas da re-
gião acumularam recordes
de lucros e de produção. E
esta superação dos limites
se deu pelo empenho dos
trabalhadores que, nem
tanto, foram contemplados
com os ganhos das PLR´s
e PPR´s, aliás, proporcio-
nalmente muito inferiores
aos lucros das empresas.
Por isso, do mesmo jeito
que a divisão do bolo não
foi proporcionalmente jus-
ta no momento do cresci-

mento, consequentemente,
na crise não são os traba-
lhadores que deverão ser
penalizados.

Está na hora das empre-
sas contornarem a crise
com os lucros acumulados,
valorizando os trabalhado-
res e, acima de tudo, ga-
rantindo a empregabilidade
e sem cortar os direitos con-
quistados.

E é por isso que o sindi-
cato vem discutindo com as
empresas da região alterna-

tivas para superação da cri-
se. E os resultados das ne-
gociações têm sido férias
coletivas ou licença remune-
rada, sempre buscando ga-
rantir o emprego e os direi-
tos dos trabalhadores. Me-
talúrgicos, é importante
acompanhar as informa-
ções sobre a crise, mas
mantendo o senso crítico.
O empresário nunca quer
abrir mão de seus lucros e
busca sempre penalizar o
trabalhador.

Os companheiros mais
antigos da empresa sabem
que no mês de dezembro o
ritmo de produção da CSN
diminui de forma visível. E
que, em outros tempos, a
empresa já chegou até a
implantar férias coletivas ou
concentradas em alguns
departamentos. Só que,
sem dúvida, este ano o nú-
mero de trabalhadores será
bem maior.

Sabe-se que a crise finan-
ceira, que já abalou o setor
automotivo, deve respingar

Todos à assembléia, hoje, 18h,
na passagem superior>> >>

no setor siderúrgico nos pró-
ximos meses. Mas nada que
uma empresa como a CSN,
que nos últimos anos acu-
mulou lucros exorbitantes,
não possa suportar.

No encontro com o RH
da empresa, este sindicato
deixou bem claro para a
empresa que qualquer pro-
posta que venha a prejudi-
car ainda mais os metalúr-
gicos terá uma reação a all-
tura. Nada de demissões ou
perda de direitos conquis-
tados.

O c o r r e -
ram duas reu-
niões durante
esta semana e
nada foi pro-
posto oficial-
mente na
mesa de ne-
gociação. So-
mente ontem,
ao final do ex-
pediente, a
CSN encami-
nhou um ofí-
cio solicitando, uma nova
reunião, quando, finalmen-
te, deverá apresentar suas
propostas.

Por isso, o sindicato está
convocando uma assem-

Reuniões com a CSN
NADA DE PROPOSTA

bléia para hoje (11/12), às
18h, na passagem superi-
or, para informar aos com-
panheiros algumas propos-
tas que a empresa poderá
vir a apresentar.



Trabalhador que tiver mulher grávida
terá período de estabilidade

Férias
coletivas
e férias

concentradas
As férias coletivas

são concedidas a todos os
empregados de uma em-
presa ou determinados es-
tabelecimentos ou setores.
Para isso, o empregador
deve comunicar à Delega-
cia Regional do Trabalho e
ao sindicato. E podem ser
fracionadas em dois perío-
dos anuais, desde que ne-
nhum deles seja inferior a
dez dias corridos. Neste tipo
de férias, o trabalhador não
pode vender os dez dias.

Já as férias concen-
tradas envolvem parte do
quadro de funcionários de
um mesmo setor, que saem
de férias no mesmo perío-
do ou com período próxi-
mo ao vencimento. Neste
tipo de férias o trabalha-
dor pode vender os 10 dias.

Ajude as vítimas das chu-
vas e doe alimentos, rou-
pas, água, além de outros.
Na próxima semana, a
Cruz Vermelha de Volta Re-
donda disponibilizará uma
conta específica para a
campanha.

SOS chuvas
Todos os donativos serão

encaminhados para a sede
da Cruz Vermelha que, jun-
to à Defesa Civil, será res-
ponsável pela triagem e dis-
tribuição do material.

Maiores informações:
3347-2999.

Não é só a mulher que
poderá ter estabilidade no
emprego quando engravi-
dar. O direito deverá ser es-
tendido ao pai da criança,
de acordo com projeto de
lei aprovado ontem na Co-
missão de Constituição e
Justiça da Câmara, e vale-
rá por 12 meses.

O trabalhador que tiver
esposa ou companheira
grávida não poderá ser de-
mitido de forma arbitrária
ou sem justa causa, no pra-
zo de um ano, contado a

partir da concepção presu-
mida. A comprovação da
gravidez tem de ser feita por
um médico vinculado ao
SUS e o empregador que
demitir o funcionário nessa
situação levará multa equi-
valente a 18 meses da re-
muneração do empregado.

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça aprovou o
projeto, no último dia 4/12,
em caráter terminativo, ou
seja, vai direto para a vota-
ção no Senado. Arlindo

Chinaglia (PT-SP), autor do
projeto, disse que sua pro-
posta visa “dar garantias
aos trabalhadores em um
momento especial”. No
projeto, ele escreve que é
para “durante o período de
gravidez e nos três primei-
ros meses do nascimento
do seu filho, o trabalhador
tenha condições financeiras
para custear a aquisição de
remédios, roupas, berço e
outras despesas”.

Fonte: Valor Econômico,
edição 5,6 e 7/12/2008
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PAULO CESAR LACERDA
PAULO CESAR BOTELHO ROSA

PEDRO PAULO DE FARIA
PAULO RIBEIRO VANCINI

SOLICITAÇÃO DE
COMPARECIMENTO

Os trabalhadores abaixo
relacionados devem conparecer
ao departamento jurídico do

sindicato com urgência:

Reajuste na
mensalidade
da Superonda

O vencimento do contrato
com a Superonda foi no dia
30/10. E, após dois anos de
contrato, a empresa está rea-
justando o valor da assinatura
mensal com os associados do
sindicato para R$ 30. O novo
valor deverá ser cobrado a par-
tir do dia 10/12/2008.A par-
tir desta data, os usuários des-
te serviço devem comparecer
à sede do sindicato.

Seguro desemprego
O trabalhador poderá receber

até 5 parcelas do benefício, de for-
ma contínua ou alternada, a cada
período aquisitivo de 16 meses,
sendo:

3 parcelas, vínculo empregatí-
cio de no mínimo 6 meses e no
máximo 11 meses, nos últimos
trinta e seis meses;

4 parcelas, vínculo empregatí-
cio de no mínimo 12 meses e no
máximo 23 meses, nos últimos 36

meses;
5 parcelas, vínculo empregatí-

cio de no mínimo 24 meses, nos
últimos 36 meses.

Período aquisitivo é o limite
de tempo que estabelece a carên-
cia para recebimento do benefí-
cio. A partir da data da última dis-
pensa que habilitar o trabalhador
a receber o Seguro-Desemprego,
deve-se contar os dezesseis meses
que compõe o período aquisitivo.

Eleita a nova CIPA da Sankyu
Nos dias 8 e 9/12 foram

eleitos os novos cipistas da
empresa Sankyu para a ges-
tão 2009/2010.

Esta diretoria parabeniza
os trabalhadores eleitos e de-

seja um bom trabalho na de-
fesa da segurança e saúde do
trabalhador. Além disso, se
coloca à disposição para es-
clarecer dúvidas e dar orien-
tações.

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Volta Redonda e Região Sul Fluminense.

Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Volta Redonda
CEP.: 27253-280 - Telefax: 2102-2800

Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalista responsável:
Beth Rezende (MTb 25965/RJ) e Thais Soares

ATENÇÃO RH
DA CSN

A partir do próximo
dia 22 de dezembro, os
trabalhadores da empre-
sa Comau entrarão de
férias coleitvas

PROCURE O SINDICATO
Sabe-se que tanto em

uma como na outra,      exis-
tem diversas situações dife-
renciadas. Um exemplo é
aquele trabalhador que ain-
da não completou um ano
de empresa e que está em
um setor que vai sair de fé-
rias coletivas. O melhor
caminho para esclare-
cer dúvidas é procurar
o seu sindicato.

Férias
coletivas na

Comau

Como vão ficar os dias
compensados pelos fun-
cionários para folgar nos
dias 24 e 31 de dezem-
bro, depois da decisão
das férias coletivas?


