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Logo na segunda quinzena de
março, a direção do sindicato dará
início a Campanha Salarial 2010 dos
metalúrgicos da CSN e terceiras.  Fa-
remos pesquisas, plenárias para ela-
boração da pauta de reivindicações
e assembleia para aprová-la.

O Brasil vive um momento positivo
da economia, diferentemente do ano
passado, quando o crescimento da eco-
nomia recuou devido a crise financeira
mundial.

Os empresários voltaram a investir
e houve ampliação da produção e au-
mento dos postos de trabalho. Um si-
nal de recuperação da saúde financei-
ra das empresas.

Como a CSN, que terminou o ano
de 2009 com R$ 8,1 bilhões em cai-
xa e com um lucro líquido acumula-
do de R$ 2,6 bilhões. E ainda fez
uma oferta pela cimenteira portugue-
sa Cimpor no valor de R$ 6 bilhões.

Então não tem desculpa, a empre-

Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

O Departamento jurídico do sindi-
cato está acompanhando de perto o
andamento dos processos referentes
a hora de refeição.

Mas como é de conhecimento dos
companheiros, a justiça é morosa e
tem que ter paciência.

São aproximadamente 480 proces-
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Campanhas salariais das cate-
gorias com data-base em fevereiro
e março tiveram acordos fechados
com a conquista de reajustes sala-
riais com ganhos reais de até 4%,
consequência da reação positiva da
economia brasileira após a crise e
a baixa inflação.

Além disso, esses acordos foram
fechados com até um mês e meio
de antecedência, com negociações
rápidas e sem greves.

Segundo o Dieese, os sindicatos
estão encontrando outro ambiente
para negociar, diferente do ano pas-

sado, quando as incertezas da cri-
se econômica atingiram a produ-
ção das empresas.

E afirma que, dessa forma, é pos-
sível que 77% das categorias que
negociam no primeiro semestre
conquistem aumentos reais.

"Trabalhamos com perspectiva de
crescimento econômico de 5% a 6%
neste ano, e isso eleva a disputa por
mão de obra, pressionando os salá-
rios", diz o diretor técnico do Depar-
tamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos (Diee-
se), Clemente Ganz Lúcio.
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sos, com 10 trabalhadores em cada.
Os processos foram distribuídos

nas três Varas trabalhistas de nossa
cidade. Com isso, há processos que
estão aguardando sentença, como os
que estão na 1ª Vara Trabalhista. Já
os processos da 2ª e 3ª Vara do Tra-
balho aguardam o juiz designar a

data da audiência para encerramen-
to em primeira instância, em Volta
Redonda.

Alguns casos já foram julgados e
aguardam decisão de segunda ins-
tância, no Tribunal Regional do Tra-
balho, no Rio de Janeiro. E em bre-
ve, traremos mais informações.

sa tem condições de conceder aumen-
to real aos seus trabalhadores.

Mas para que a Campanha salarial
seja vitoriosa, trabalhador, é  impor-

tante que você esteja atento, acompa-
nhe os boletins e as atividades que o
sindicato organizará. Essa é a hora!

Juntos, por aumento real já!
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A lógica do lucro, que é a única que vigora nas empresas, trata o trabalhador ou a trabalhado-A lógica do lucro, que é a única que vigora nas empresas, trata o trabalhador ou a trabalhado-A lógica do lucro, que é a única que vigora nas empresas, trata o trabalhador ou a trabalhado-A lógica do lucro, que é a única que vigora nas empresas, trata o trabalhador ou a trabalhado-A lógica do lucro, que é a única que vigora nas empresas, trata o trabalhador ou a trabalhado-

ra que se acidentou ou ficou doente como um bagaço de laranja.ra que se acidentou ou ficou doente como um bagaço de laranja.ra que se acidentou ou ficou doente como um bagaço de laranja.ra que se acidentou ou ficou doente como um bagaço de laranja.ra que se acidentou ou ficou doente como um bagaço de laranja.     Se não serve para dar lucro,Se não serve para dar lucro,Se não serve para dar lucro,Se não serve para dar lucro,Se não serve para dar lucro,
precisa ser descartado.precisa ser descartado.precisa ser descartado.precisa ser descartado.precisa ser descartado. No caso dos trabalhadores e trabalhadoras doentes, a prática de assédio No caso dos trabalhadores e trabalhadoras doentes, a prática de assédio No caso dos trabalhadores e trabalhadoras doentes, a prática de assédio No caso dos trabalhadores e trabalhadoras doentes, a prática de assédio No caso dos trabalhadores e trabalhadoras doentes, a prática de assédio

moral visa a forçá-los a pedir o afastamento da empresa.moral visa a forçá-los a pedir o afastamento da empresa.moral visa a forçá-los a pedir o afastamento da empresa.moral visa a forçá-los a pedir o afastamento da empresa.moral visa a forçá-los a pedir o afastamento da empresa.

Desse jeito as empresas
podem escolher "carne nova"
para implementar seus pla-
nos de concorrência e ex-
pansão. Além disso, muitas
vezes as empresas não re-
conhecem que foram as con-
seqüências do assédio que
adoeceram o trabalhador.
Muitas vezes não aceitam
nem os laudos do INSS.

Vejamos, abaixo, algu-
mas das atitudes de assé-

Sindicato participa de plenária sobre o rio Paraíba do Sul

dio moral contra o traba-
lhador que ficou doente ou

A direção do sindicato
participou de reunião com
a Comissão Ambiental Sul,
nesta terça-feira (2), que
está discutindo ações para

a recuperação e preserva-
ção do rio Paraíba do Sul.

  Além de avaliar o pro-
cesso de transposição de
parte da bacia hidrográfi-

ca para o abastecimento da
cidade de São Paulo (SP).

A intenção da comis-
são é mobilizar lideran-
ças, autoridades e a po-
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1) Fazê-lo encontrar outra pessoa no seu lugar,ao voltar ao serviço.
2) Colocar o acidentado ou doente "na geladeira", isto é, não lhe passar serviço
nenhum e fazê-lo sentir-se um inútil.
3) Não fornecer os instrumentos de trabalho adequados.
4) Discriminar de toda forma o acidentado e fazê-lo sentir-se um "problema" para a
empresa.
5) Dificultar o fornecimento dos documentos necessários exigidos pelo INSS.
6) Omitir a comunicação de acidente (CAT) exigidas por lei.
7) Demitir o acidentado ou adoecido, mesmo quando o trabalhador tem estabilidade.

sofreu um acidente, quase
sempre praticadas com o

consentimento ou a tolerân-
cia das empresas.

Fonte: Cartilha Assédio Moral: exploração e opressão em dose dupla do SindiPetro/NF

A direção do sindicato re-
cebeu algumas reclamações
de assédio moral na Magne-
sita. Os trabalhadores denun-
ciam que um gerente sem-
pre os ameaça de demissão.

Cuidado, assédio moral é
crime e, além do gerente, a
empresa também responderá.
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Os problemas com catra-
cas de acesso ao refeitório
2 estão causando um gran-
de tumulto. O refeitório aten-
de os trabalhadores da CSN
e terceiras, que são obriga-
dos a enfrentar enormes fi-
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las para poder se alimentar.
Quando questionada, a

CSN informou que esse é
um problema da empresa
responsável pela alimenta-
ção dos trabalhadores. E
nesse jogo de empurrar a

responsabilidade, o proble-
ma continua e o trabalha-
dor é prejudicado.

Esperamos que a CSN
assuma a responsabilidade
pelo seu refeitório e dê uma
solução para o problema.

pulação nas discussões e,
assim, tirar ações que po-
derão ser levadas ao go-
verno municipal e do Es-
tado.

Outro processo de
grande importância para os
trabalhadores é o da PLR.
São quase 1.200 ações, al-
gumas se encontram em
primeira instância, em Vol-
ta Redonda, mas a maio-

ria  está na segunda ins-
tância, no TRT do Rio de
Janeiro.

No entanto, 49 proces-
sos já foram julgados do
Tribunal Superior do Tra-
balho, em Brasília, sendo

que 45 tiveram decisão fa-
vorável e 4 foram julgados
improcedentes.

Como era de se espe-
rar, a CSN está tentando re-
correr ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF), também

em Brasília, para reverter as
decisões favoráveis.

O sindicato está traba-
lhando para que tenhamos
vitória e continuará manten-
do os trabalhadores infor-
mados.
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