
Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

Volta Redonda, 03/07/2009 - Edição nº 448

ACORDO COLETIVO NAS CONTRATADAS
Todos os acordos coletivos,  incluindo as terceiras que atendem dentro da Usina, tiveram a reposição de no

mínimo a inflação do período.  As empresas que tiveram reajuste do INPC  fora do mês de maio, pagaram  um
abono para compensar  os trabalhadores.

Essa foi a demonstração de que mesmo com a crise, a direção do sindicato não entregou direitos e não
permitiu reajustes que prejudicassem a categoria.

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
DOS TRABALHADORES DA CSN

Como aprovado pelos trabalhadores no acordo coletivo, a CSN deverá implantar até o
dia 31 de agosto o plano odontológico dos seus funcionários, com cobertura nacional e
amplo atendimento de procedimentos e especialidades.

A direção do sindicato está atenta a esse prazo e ao processo de implantação, para que
os trabalhadores não sofram nenhum prejuízo. Estamos de olho!

COMISSÃO APROVA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO
A Comissão Especial

da Câmara dos Deputa-
dos que analisa a redu-
ção da jornada de traba-
lho, de 44 para 40 horas
semanais, aprovou por
unanimidade nesta terça-
feira (30) o relatório fa-
vorável apresentado à
Proposta de Emenda à
Constituição PEC 231/95.

40 HORAS SEMANAIS

A proposta, em tramita-
ção há 14 anos no Con-
gresso Nacional, também
aumenta o valor da hora
extra de 50% do valor
normal para 75%.

A última redução do
período semanal de tra-
balho ocorrida no país
foi na Constituição de
1988, quando a jorna-

da foi reduzida de 48
para 44 horas.

Segundo o relator da
PEC, a redução terá pou-
co impacto nas empresas,
pois a média da duração
do trabalho já é inferior
às 44 horas previstas na
Carta.  Segundo dados do
Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos

Socioeconômicos (Dieese),
a carga de 40 horas se-
manais, seguida da ma-
nutenção do patamar sa-
larial, significará um cres-
cimento de apenas 1,99%
no custo da produção.

Para ser implantada, a
proposta deverá ser aprova-
da no Congresso e no Sena-
do. Fonte: Agência Brasil
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ACORDO COLETIVO DIEESE
A crise internacional

passou longe da maio-
ria das negociações en-
tre patrões e emprega-
dos, neste ano. Um estu-
do divulgado pelo Diee-
se (Departamento Inter-
sindical de Estatísticas e
Estudos Sócio-Econômi-
cos), mostra que em 96%
das campanhas salariais

houve pelo menos a re-
composição de perdas
causadas pela inflação,
ou seja, INPC pleno de
5,83%. A pesquisa mos-
trou ainda que o expedi-
ente usado pelas empre-
sas para escapar da cri-
se foram as demissões e
não o congelamento de
salários.

CONTINUAM AS DISCUSSÕES
SOBRE O ICMS MAIS CARO

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos participou no úl-
timo dia 29, na Associa-
ção Comercial Industrial
e Agropastoril (ACIAP) de
Volta Redonda, do Fórum
Regional para o Desenvol-
vimento. Um dos assun-
tos abordados foi a apli-
cação da Lei 4.533, co-
nhecida como Lei Rosinha,
que deu benefícios ficais
para cidades do Norte e

Noroeste.   A intenção  da
Lei era alavancar o desen-
volvimento dessas regiões,
mas acabou criando um
desequilíbrio tributário
no estado. Prova disso,
é que o ICMS (Imposto
sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços)
varia de 2 a 18%, entre
os municípios.

O fórum, que foi lide-
rado pelo presidente da

ACIAP Osmar Fernandes,
contou com a presença de
representantes de cidades
do Sul Fluminense e Mé-
dio Paraíba,  empresári-
os e lideranças políticas.
O objetivo é buscar a
equalização tributária,
para que  os municípios se
tornem mais competitivos,
atraindo novas empresas e
conseqüentemente geran-
do emprego e renda.
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INDÚSTRIA
JAPONESA

A produção industrial
do Japão cresceu 5,9% em
maio em relação a abril.
Foi o terceiro mês seguido
de alta, que está sendo
puxada pelos sinais de
aquecimento da demanda.
O resultado é comparável
com o de abril, quando a
indústria registrou o maior
avanço desde 1953. Na
comparação com maio de
2008, houve queda no rit-
mo da produção. Mas a
queda vem diminuindo
nos últimos meses. O re-
sultado é mais um sinal de
que a segunda maior eco-
nomia do mundo está co-
meçando a se recuperar da
crise mundial.
Fonte: Valor Econômico

OS ESTUDANTES E TRABALHADORES
NÃO VÃO PAGAR PELA CRISE

Neste domingo, dia 5, a partir das 9h, haverá uma grande passeata
com o tema “CRISE DO CAPITALISMO”. A concentração será na Praça Bra-

sil, e a passeata seguirá até o Recreio dos Trabalha-
dores. A presença dos metalúrgicos é muito impor-
tante. Compareçam!

SAIBA TUDO SOBRE APOSENTADORIA
Quem é que não tem dúvidas sobre aposentadoria? Sobre o que é a Previdência Social? Quais são

os direitos do segurado da Previdência Social? Como e quando se aposentar?
Essas são algumas das dúvidas que você poderá tirar a partir do próximo boletim, quando

divulgaremos  informações sobre aposentadoria para que os trabalhadores metalúrgicos possam
não só usufruir dos seus direitos previdenciários, mas também saber das suas obrigações com a
Previdência Social.

PLR 2008 DA
MAGNESITA

Os ex-trabalhadores da
Magnesita que não rece-
beram a PLR 2008 devem
procurar o departamento
jurídico do sindicato, em
Volta Redonda, para in-
gressarem com ações na
justiça cobrando os valo-
res devidos.

A direção do sindicato
tentou, inúmeras vezes, ne-
gociar com a empresa a
quitação da PLR 2008 dos
trabalhadores que já havi-
am saído da Magnesita na
data do pagamento. Por
isso, não há outro meio,
entraremos com a ação.


