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No próximo dia 10 de dezembro,
o Sindicato dos Metalúrgicos esta-
rá reunindo trabalhadores metalúr-
gicos da Região para prestar home-
nagem ao Ministro Miguel Jorge
que, junto ao governo, através da
redução do IPI, garantiu centenas
de postos de trabalho no período
da crise.

Esta é a terceira visita que mi-
nistros do governo Lula fazem ao

O sindicato acaba de
ganhar na justiça uma
liminar que protege o
salário do trabalhador

A partir de agora, o Banco Real só
poderá descontar dívida em até 30%
do salário mensal do trabalhador. Esta
liminar limita o desconto em parcelas
dentro deste percentual em qualquer
negociação com o banco, independen-
te do valor da dívida.

O que acontece é que o empregado
da CSN que recebe seus vencimentos
pelo Banco Real é através de conta cor-
rente. Em contrapartida, o banco ofere-
ce vários serviços ao correntista, entre
eles, um valor a mais do salário a título
de cheque especial, um cartão de cré-
dito com limite, muitas vezes, igual ao
salário, entre outras “benesses”.

O problema aparecia na hora de pa-
gar os juros do cartão e do cheque
especial.  O cheque especial tem 10
dias de limite para descontar, só que
se ultrapassar esse prazo (o que não é
raro de acontecer), os juros são exor-
bitantes, o que compromete grande par-
cela do salário do trabalhador que tem
outras contas a pagar.

Isso acaba de mudar. No caso con-
creto, o Banco Real não pode mais des-
contar parcelas superiores a 30% do
salário mensal do empregado.

Qualquer problema semelhante,
procurar o Dr. Campanário, advoga-
do do sindicato.

Ministro Miguel JorgeMinistro Miguel JorgeMinistro Miguel JorgeMinistro Miguel JorgeMinistro Miguel Jorge

sindicato. O primeiro foi o Ministro
dos Esportes, Orlando Silva, depois
o Ministro do Trabalho, Carlos Lupi
e, agora, será o Miguel Jorge, Mi-
nistro do Desenvolvimento.

O evento acontecerá às 10h, na
subsede do Retiro (Av. Antônio de
Almeida, 603 - Retiro). E esta dire-
ção espera contar com o apoio de
todos os trabalhadores. Todos es-
tão convidados!

Em negociação com o sindica-
to, a direção da empresa recebeu
a proposta de antecipação de par-
cela da PLR 2009 até o dia 20/12
do ano corrente.

Esta proposta foi aprovada na
última reunião na subsede do sin-
dicato, no Retiro, pelos trabalha-
dores da Sankyu.

O sindicato aguarda a respos-
ta, mas já convoca os trabalhado-
res para assembléia na próxima
terça-feira, dia 10/12, às 18h, na
Praça Juarez Antunes.
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Transposição da Bacia
Hidrográfica do Rio

Paraíba do Sul

Aquecimento
global

Projeto de Lei que combate a
precarização do trabalho

A regulamentação da
terceirização e o combate
à precarização do trabalho
fez parte das bandeiras de
luta da 6ª Marcha da Clas-
se Trabalhadora, ocorrida
em Brasília, no dia 11/11.

A inexistência de um
marco regulatório contri-
buiu para que as terceiri-

zações se expandissem de
forma incontrolável nos se-
tores público e privado nos
mais diferentes campos
com resultados bastante
perversos para os trabalha-
dores. A idéia é implantar
uma legislação específica
que assegure o mesmo
patamar de direitos soci-

ais e econômicos ao con-
junto dos trabalhadores.
Além disso, garantir a in-
tervenção dos sindicatos
na organização dos proces-
sos produtivos e de traba-
lho, cujos arranjos, histo-
ricamente, são feitos sem
o importante debate com
os trabalhadores.

O aquecimento global é o
aumento da temperatura mé-
dia superficial global que vem
acontecendo nos últimos 150
anos. E é por isso que cente-
nas de cientistas se reúnem, a
partir desta terça-feira (10), em
Copenhague, na Dinamarca,
para fazer um balanço da mu-
dança climática e recordar a
necessidade de a comunida-
de internacional alcançar um
bom acordo para combatê-lo.

Uma série de relatórios no
decorrer de 2007 provam que
o aquecimento global, caso
não seja controlado, provo-
cará uma devastadora série de
inundações, secas, enfermi-
dades e climas extremos até
o final deste século.

Copenhague também se-
diará, em dezembro, um en-
contro internacional entre lí-
deres mundiais, cujo objeti-
vo é moldar um tratado que
substitua o Protocolo de
Kyoto, e estabeleça um com-
promisso quanto à redução
das emissões de dióxido de
carbono.

Lideranças políticas,
civis, religiosas, além de
membros da comunida-
de acabam de criar uma
campanha “O Vale não
abre mão”. Ela faz parte
do movimento que tem
como objetivo mobilizar
a população e pressio-
nar o governo de São

Paulo a rever a questão
da transposição de águas
para abastecer a metrópo-
le paulista nos próximos
30 anos.

A bacia do Rio Paraíba
do Sul abastece uma po-
pulação de 14 milhões de
pessoas nos Estados de
São Paulo, Rio de Janeiro

e Minas Gerais. Especia-
listas apresentaram grá-
ficos e mapas que mos-
tram que o rio Paraíba do
Sul está no limite de sua
capacidade de abasteci-
mento, mesmo porque já
atende a 85% da popula-
ção metropolitana do Rio
de Janeiro.


