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Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

R$ 1,15 BILHÃO
A CSN apresentou na última quarta-feira, dia 4, o resul-

tado do terceiro trimestre deste ano, que mostraram que a
saúde financeira da empresa vai muito bem. Em relação
ao segundo trimestre, houve um crescimento de 243%,
passando de R$ 335 milhões para R$ 1,15 bilhão.

Esses números também são maiores do que 2008.
Essa é uma prova que as medidas que a empresa

iria adotar, como retirada e redução de direitos, seri-
am desnecessárias, e que a postura do sindicato em
não abrir mão e lutar foi correta.

O sindicato parabeniza os trabalhadores, que são
os grandes responsáveis por esses números e que, mes-
mo com todo arrocho da empresa, não desanimaram.

Lucro líquido da CSN comprova reaquecimento
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Homenagem aos 21 anos do “9 DE NOVEMBRO”
O Sindicato dos Metalúrgicos

da Região Sul Fluminense vai ho-
menagear, pelo quarto ano con-
secutivo, o “9 de novembro”,
ocorrido durante a greve de
1988, que levou as lutas por
melhores condições de trabalho
e melhores salários ao patamar

internacional, como movimento
organizado e de massa, repudi-
ando a ação violenta do Exérci-
to Brasileiro que assassinou os
metalúrgicos Willian, Valmir e
Barroso.

Este ano, a programação ini-
cia com um ato político na Câ-

mara dos Vereadores de Volta Re-
donda, às 19h, com uma expo-
sição de fotografia sobre o mo-
vimento de 1988.

A entrada é gratuita e vale a
pena conhecer este marco na
história de Volta Redonda e Re-
gião.

O sindicato se reuniu com a di-
reção da CSN para discutir o reali-
nhamento dos trabalhadores. A
empresa informou que entre os me-
ses de novembro e dezembro, fará
o realinhamento dos trabalhadores
da antiga Inal, atual GCS, que vie-
ram de Floriano, equiparando aos
salários dos companheiros da CSN.

GCS: Realinhamento

REUNIÃO MENSAL COM A CSN

Guarda patrimonial
Na reunião, a CSN apresen-

tou um comparativo dos benefí-
cios que os guardas patrimoniais
têm hoje e os que teriam se fos-
sem representados pelo Sindica-
to dos Vigilantes.

Essa planilha será apresenta-
da aos supervisores, que encami-
nharão aos guardas para que fa-

çam uma avaliação. Apesar da
apresentação da planilha, o sin-
dicato entende que a CSN deve-
ria conceder o piso dos vigilan-
tes, mantendo todos os direitos.
Além de chamar os coronéis e aca-
bar com o tratamento diferencia-
do entre os guardas e o pessoal
da FAR.
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Em janeiro de 2010 passa a vigorar o
Fator Acidentário de Prevenção

O seguro-acidente é um percen-
tual pago sobre a folha de paga-
mento para custear despesas da Pre-
vidência Social com trabalhadores
acidentados. O valor a ser multi-
plicado vai de 0,5 à 2, o que signi-
fica, por exemplo, que, para quem
paga o percentual de 3%, a alí-
quota poderá ser reduzida para
1,5% ou elevada até 6%

EMPRESAS SERÃO
BENEFICIADAS

O ministro da Previdência, José
Pimentel, informa que as empresas
que estão em setores de atividades
que diminuírem o número de aci-
dentes de trabalho serão beneficia-
das com a redução do encargo.

O Fator Acidentário de Preven-
ção (FAP) é um multiplicador apli-
cado sobre a alíquota do seguro e
pode aumentar ou reduzir o valor
da contribuição. Atualmente, a alí-
quota do seguro varia entre 1% e
3% da folha de pagamento da em-
presa, dependendo do nível de ris-

co de acidente e doenças ocupaci-
onais, em que a empresa foi clas-
sificada.

A alíquota obedecerá a novos
parâmetros e critérios, no cálculo
da quantidade ou frequência, gra-
vidade e o custo dos acidentes em
cada empresa.

EM JANEIRO/2010
PASSA A VIGORAR

A partir de janeiro de 2010, com
o aperfeiçoamento da metodolo-
gia, o aumento ou a redução  do
valor do SAT de empresas com mais
acidentes e acidentes mais graves
passarão a contribuir com um va-
lor maior, enquanto empresas com
menor acidentalidade terão uma
redução no valor da contribuição.
REPRESENTANTES SINDICAIS

O ministro Pimentel, em audi-
ência no dia 22 de setembro com
representantes sindicais, antecipou
que anunciará os ramos de ativi-
dade que terão uma redução de
até 50% no Seguro de Acidente do

Trabalho (SAT). A redução será feita
pela aplicação do FAP, criado por
uma lei, e agora regulamentado
pelo decreto 6.957/09 aprovado
ainda em 2007, que vai entrar em
vigor em janeiro de 2010.
CORTES DE INSALUBRIDADE

É por tudo isso que estamos ven-
do empresas cortando adicionais de
insalubridade, não deixando traba-
lhadores entregarem atestados mé-
dicos; não fazendo abertura de CAT;
assim, controlando para que os
mesmos não se afastem.

INSS E EMPRESAS CONTRA
OS TRABALHADORES

Nos últimos dias estamos assis-
tindo ainda, algo mais covarde, o
INSS ajudando as empresas a lim-
parem o quadro de trabalhadores
doentes, dando alta para que vol-
tem ao trabalho, e serem demiti-
dos. Estamos vendo empresas de-
mitindo trabalhadores que já tive-
ram afastados, ou que demonstra-
ram alguma doença.

INSALUBRIDADE

ERRATA
PLR dos trabalhadores

da Ease
Diferente do que publicado no

último boletim (n° 493), a empresa
EASE não criou um programa de
PLR onde os trabalhadores recebe-
riam um valor menor que a multa
prevista na Convenção coletiva.

O sindicato e a empresa irão
negociar um programa de PLR que,
com certeza, não prejudicará os tra-
balhadores. Em breve, publicaremos
mais informações.

Conheça as vantagens em
ser sócio do sindicato:

Um trabalhador que ganhe, em média, R$ 1 mil terá descontado 1% do
salário para contribuição, ou seja, R$ 10 por mês. Esse trabalhador pode-

rá usufruir dos descontos oferecidos pelos conveniados, veja alguns:
PSICOCLIN - CLÍNICA DE PSI-PSICOCLIN - CLÍNICA DE PSI-PSICOCLIN - CLÍNICA DE PSI-PSICOCLIN - CLÍNICA DE PSI-PSICOCLIN - CLÍNICA DE PSI-

COLCOLCOLCOLCOLOGIA E PSICANÁLISEOGIA E PSICANÁLISEOGIA E PSICANÁLISEOGIA E PSICANÁLISEOGIA E PSICANÁLISE,
Fica na Rua Tenente José Eduar-

do, 60, Ano Bom, anexo ao Centro
Médico da Casa de Saúde Santa
Maria, telefone 3324 9145.

A clínica oferece 40% de des-
conto  nos serviços de Psicologia
e Psicanálise para os sócios do sin-
dicato.

CÁTIA MENDES - ACUPUN-CÁTIA MENDES - ACUPUN-CÁTIA MENDES - ACUPUN-CÁTIA MENDES - ACUPUN-CÁTIA MENDES - ACUPUN-
TURA E TERAPIAS HOLISTICASTURA E TERAPIAS HOLISTICASTURA E TERAPIAS HOLISTICASTURA E TERAPIAS HOLISTICASTURA E TERAPIAS HOLISTICAS

Descontos de até 30% para os
sócios do sindicato. A clínica fica no
Ed. Centro empresarial 33, na rua
18 B, 43 - sala 103 - Vila, telefone
9276 7320. Eletro terapia, Aurículo
terapia, drenagem linfática, fitote-
rapia brasileira, massagem relaxan-
te e massagem oriental Tui Na.


