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Ministro do Trabalho recebe
o presidente do sindicato

O presidente do sindi-
cato Renato Soares, junto
com o deputado federal
Edmilson Valentim, se reu-
niu com o Ministro do Tra-
balho e Emprego, Carlos
Lupi, para discutir as de-
missões que estão ocor-
rendo na CSN desde de-
zembro de 2008.

O sindicato relatou ao
Ministro todos os aconte-
cimentos ocorridos na
empresa desde o início da
crise, inclusive a dificulda-
de de negociar com a CSN
as propostas alternativas
às demissões, como vem
ocorrendo nas demais
empresas do Sul Flumi-
nense. Também foi discu-
tido com o Ministro o ris-

PROCURADOR INTIMA CSN A EXPLICAR DEMISSÕES
Em mais uma iniciati-

va, o sindicato denunciou
ao Ministério Público do
Trabalho as ilegalidades
nas demissões em massa
praticadas pela CSN.

A audiência foi medi-
ada pelo procurador do
Ministério Público do Tra-
balho, Dr. Carlos Eduar-
do Brizola, ontem, dia 27.

Uma decisão do Tribu-
nal Regional do Trabalho
de Osasco determinou a
reintegração de 600 me-
talúrgicos de uma empre-
sa da cidade por não ter

negociado com o sindi-
cato a demissão em mas-
sa, assim como a CSN.

Na audiência a CSN,
como sempre, não teve a
coragem nem a transpa-
rência de informar o nú-
mero real de demissões,
falou apenas que em de-
zembro demitiu 300 tra-
balhadores.

O sindicato, mais uma
vez, na presença do procu-
rador, confirmou que apre-
sentou várias propostas,
sem que houvesse consen-
so sobre nenhuma delas.

O procurador propôs
que a empresa suspen-
desse as demissões até
uma nova negociação
com o sindicato, para
evitar mais demissões.

Demonstrando a sua
prepotência e arrogância,
a CSN disse que ainda
há cortes previstos, mas
se comprometeu em apre-
sentar, na quinta-feira
(29), uma resposta e
uma data para uma nova
reunião com o objetivo de
discutir alternativas para
impedir as demissões.

co de acidentes operaci-
onais e, principalmente,
com os trabalhadores.

Além disso, o sindica-

to pediu a intermediação
do Ministério do Trabalho
para a retomada das ne-
gociações.

O Ministro do Trabalho
Carlos Lupi acolheu o pe-
dido e retornará hoje com
uma resposta ao sindicato.

O Ministro Carlos Lupi recebe o presidente do sindicato Renato Soares

RENATO SE
REUNIRÁ COM

O VICE-
GOVERNADOR
O vice-governador,

Luiz Fernando Pezão,
receberá o sindicato
para tentar sensibili-
zar a empresa a sus-
pender as demissões. O
encontro será nesta sex-
ta-feira (30).
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INSS concede aposentadoria
por tempo de serviço e por

idade em 30 minutos

O INSS anunciou que a
partir do dia 27 de janeiro
irá conceder aposentado-
ria por idade, por tempo
de serviço e a liberação do
salário-maternidade em 30
minutos. Para solicitar o be-
nefício, o trabalhador (a)
deverá agendar um aten-
dimento em um posto da
Previdência.

A concessão do bene-
fício será concluída em 30
minutos se as informações
disponíveis no banco de
dados forem suficientes. O
trabalhador receberá o be-
nefício retroativo à data
do agendamento. O
agendamento poderá ser
feito pelo telefone 135 ou
pelo site da previdência
(www.previdencia.gov.br),
quando será indicado o
posto do INSS e a data
para se apresentar.
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Sindicato e Unifoa fecham convênio
para os metalúrgicos

A direção do sindicato e a Unifoa  assinaram um
convênio que prevê descontos nas mensalidades para
novas matrículas dos sócios da entidade e seus de-
pendentes. Aproveite os descontos para se qualifi-
car. Para mais informações ligue: 24 3344 8414, 3338
2764 ou 3348 1314.

Veja tabela de descontos de alguns cursos:
Engenharia Civil  -   15%
Engenharia Elétrica - 15%
Engenharia da Produção - 15%
Engenharia Mecância - 15%

Salário-maternidade também será concedido pelo mesmo tempo

Podem pedir aposentado-
ria aqueles que acumularam
35 anos de contribuição, no
caso dos homens, e 30, no
caso das mulheres.

Também é possível op-
tar pela aposentadoria
proporcional, um sistema
misto entre idade e contri-
buição. Esta modalidade
pode ser solicitada para
homens a partir de 53 anos
de idade, que tenham con-
tribuído por 30 anos mais
um tempo equivalente a
pelo menos 40% do que
faltava em 1998 para que
ele se aposentasse de acor-
do com as regras então vi-
gentes, alteradas por uma
emenda à Constituição. No
caso das mulheres, a apo-
sentadoria proporcional
pode ser solicitada a par-
tir de 48 anos de idade,
em condições semelhantes.

Têm direito a aposenta-
doria por idade trabalhado-

res urbanos a partir dos 65
anos, no caso dos homens,
e a partir dos 60 anos, no
caso das mulheres.

No caso de salário-
maternidade, ele se apli-
ca a mulheres gestantes
contribuintes, sem necessi-
dade de comprovar tem-
po de serviço.
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Os dados do Cadastro
Nacional de Informações
Sociais (CNIS), utilizados
como base pela Previdên-
cia, são referentes ao perí-
odo posterior a 1976. Por
isso, no caso de um ho-
mem que solicite aposen-
taria por 35 anos de servi-
ço ininterruptos, ele deve-
rá comprovar com a car-
teira de trabalho seus dois
primeiros anos de contri-
buição (1975 e 1974).

O sindicato foi in-
formado pelos tra-
balhadores que a
CSN está implantan-
do um novo horário
de trabalho.

 Até o momento
não recebemos ne-
nhum comunicado
oficial de alteração de
horário da empresa.

Vamos apurar as
informaçõe, junto
com o departamen-
to jurídico, iremos
avaliar e informare-
mos  em nosso pró-
ximo boletim.

TURNO


