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Na mesa redonda na DRT, realizada ontem (3), ficou evidente que a CSN, mais uma vez, não quer negociar, e sim impor suas propostas que
retiram direitos dos trabalhadores. No início, a empresa já demonstrou que irá esperar a audiência da ação civil pública, marcada para o dia
26 de março, e manteve as propostas  que  já tinham sido rejeitadas pelo sindicato, pois não refletem uma negociação e sim a imposição da CSN.

 A intransigência e prepotência da CSN terão que acabar. Vamos ver na frente do juiz, na audiência da ação civil pública que pede a anulação
das demissões e reintegração dos trabalhadores.

Reiteramos a disponibilidade da direção do sindicato em ne-
gociar alternativas reais aos efeitos da crise.  Lembrando que
toda a mesa redonda está registrada em ata feita pelo media-
dor do Ministério do Trabalho.

VEJA COMO NÃO FOI NEGOCIAÇÃO, MAS IMPOSIÇÃO:
Em dezembro a CSN apresentou quatro propostas que incluiam

banco de horas, licença remunerada, redução de direitos e o turno de
8 horas. O sindicato apresentou nove propostas, incluindo as férias
coletivas, que a CSN concedeu, e banco de horas.  Ou seja, a empresa
está sendo obrigada a tomar medidas que foram propostas pelo
sindicato e mesmo assin não quer negociar, mas impor.

CONTINUA A
IMPOSIÇÃO

UMA TRINCHEIRA NA CRISE
Trecho do artigo do jornal O Globo escrito pelo senador Aloizio Mercadante de São Paulo, amigo pessoal Sr. Benjamin Steinbrush

Numa conjuntura de
queda de demanda e
grande incerteza, a ten-
tação de demitir é gran-
de. Do ponto de vista mi-
croeconômico, parece
solução adequada que li-
vra a empresa de um cus-
to à primeira vista desne-
cessário. Entretanto, do
ponto de vista macroeco-
nômico, cada demissão é
um golpe contra a de-
manda já em baixa e a

confiança míngua, o que
gera um círculo vicioso
que aprofunda a recessão
e tem conseqüências ne-
gativas para todos, inclu-
sive para as empresas
que pensaram em se pro-
teger demitindo.

Na grande recessão de
1929, os EUA, num pri-
meiro momento, não to-
maram nenhuma medida
efetiva para impedir a
escalada do desemprego.

O presidente Hoover de-
cidiu não implementar
programas de apoio a
desempregados e aos
mais pobres, argumen-
tando que tais programas
os corromperiam. E as
empresas norte-america-
nas, de um modo geral,
adotaram a estratégia de
demitir como uma pri-
meira medida contra a
queda dos faturamentos.
O resultado foi que o de-

semprego aberto nos EUA
subiu, em princípios da
década de trinta do sécu-
lo passado, para cerca de
25% da população ativa.
Essa profunda desagrega-
ção do mercado de tra-
balho norte-americano
retardou extraordinaria-
mente a recuperação da
economia dos EUA, a
qual só alcançou a sua di-
nâmica pré-1929 em
1941, já em plena guerra.

ABAIXO ASSINADO
CONTRA AS DEMISSÕES

A cúria Diocesana e o Sindicato dos Metalúrgicos es-
tão recolhendo assinaturas contra as demissões.

O abaixo assinado ficará em cinco pontos: na Vila
Santa Cecília, na Amaral Peixoto, Aterrado,

Retiro e no centro de Barra Mansa.
PARTICIPE E DÊ SUA CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA LUTA!



SINDICATO ACOMPANHARÁ
AUDITORIA PARA EMISSÃO DO

LAUDO TÉCNICO AMBIENTAL DA CSN
Em decisão da ação civil pública contra a CSN, o juiz da 4ª Vara Federal

determinou que o sindicato, junto com a Fundacentro, irá acompanhar os procedi-
mentos para emissão do laudo técnico ambiental da empresa.

O laudo técnico comprova a exposição ou não dos trabalhadores a agen-
tes nocivos na empresa e, por isso, deve ser acompanhado pelo sindicato,
que representa os trabalhadores em seus interesses.

AÇÃO
O INSS entrou com ação após manifestações realizadas pelo sindicato e

denúncia dos indeferimentos, principalmente das aposentadorias especiais,
diante das informações contidas no Perfil Profissiográfico Previdenciário, que
estavam desatualizadas e, assim, incorretas.
ENTENDA PARA QUE SERVE O LAUDO TÉCNICO AMBIENTAL - LTCAT

As empresas são obrigadas a manter laudo técnico de condições ambi-
entais do trabalho, elaborado pelo médico do trabalho ou engenheiro de
segurança e medicina do trabalho, que servirá para comprovação da que servirá para comprovação da que servirá para comprovação da que servirá para comprovação da que servirá para comprovação da
efetiva exposição do trabalhador aos agentes nocivos para fins deefetiva exposição do trabalhador aos agentes nocivos para fins deefetiva exposição do trabalhador aos agentes nocivos para fins deefetiva exposição do trabalhador aos agentes nocivos para fins deefetiva exposição do trabalhador aos agentes nocivos para fins de
aposentador ia especial .aposentador ia especial .aposentador ia especial .aposentador ia especial .aposentador ia especial .

Segundo a lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, a empresa que não
mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existen-
tes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento
de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo
estará sujeita à penalidade.

Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

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

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Volta Redonda e Região Sul Fluminense.
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Renato
participa de
audiência
pública na

Alerj
O presidente do sindi-

cato, Renato Soares, par-
ticipará da audiência pú-
blica hoje (4), na Assem-
bléia Legislativa do Rio
de Janeiro quando serão
discutidas alternativas
para retomar o cresci-
mento econômico.

A audiência foi solici-
tada pelo deputado Nel-
son Gonçalves e é uma
realização do Fórum de
Desenvolvimento do Rio.

A Cúria Diocesana, com o apoio do Sindicato dos
Metalúrgicos, realizará uma vigília no dia 6 de março,
de 18h às 21h. A concentração será na Praça Brasil
com caminhada até o Memorial Getúlio Vargas, na Vila
Santa Cecília.

A Vigília da Solidariedade será um momento de
oração pelos trabalhadores desempregados em de-
corrência da crise financeira e suas famílias. Traga
1kg de alimento não perecível e um pão para ser re-
partido. Chame sua família e participe.

COMAU
Coação é assédio moral!

A direção do sindica-
to recebeu reclamação de
intimidação e coação da
chefia com os trabalha-
dores da Comau. A coa-
ção cria constrangimen-
to e temor de dano do
trabalhador quanto a sua

SANKYU E COMAU
Mais uma vez informa-

mos que não há acordo
de banco de horas entre a
empresa e o sindicato. As
horas extras realizadas de-
verão ser pagas ou com-
pensadas no mês em que

vida e caracteriza assé-
dio moral.

Caso as reclamações
continuem, acionaremos
a justiça para punir os
responsáveis e acabar
com essa prática tão pre-
judicial à saúde dos tra-
balhadores.

foram trabalhadas.
Se a prática das em-

presas for outra, os tra-
balhadores devem comu-
nicar ao sindicato para
que as providências sejam
tomadas.
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VIGÍLIA DA
SOLIDARIEDADE


