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Governo Estadual exige que
a CSN invista na UPV

Após a ocorrência de um
vazamento de material ole-
oso da unidade de carbo-
químicos no ano passado, o
governo estadual está
exigindo 90 ações para
renovar as licenças am-
bientais, vencidas há dois
anos. Essas ações evitarão
que novos acidentes
ambientais aconteçam no
município. A empresa terá
que investir R$ 216 milhões
para modernizar suas
instalações.

Renato
Soares
Presidente

O Departamento Inter-
sindical de Assessoria Par-
lamentar (DIAP) apresentou
um primeiro balanço da nova
câmara de deputados. Como
era esperado, PT e PMDB
aumentaram suas bancadas,
assim como os partidos da
base aliada como PC do B,
PSB e PDT. Já o PSDB e o
DEM diminuíram sua repre-
sentação.

A avaliação inicial é que
houve uma redução no núme-
ro de representantes dos tra-
balhadores e um aumento de
10% de empresários eleitos.
E, infelizmente, para nós
metalúrgicos, apenas quatro
ou cinco deles são da nossa
categoria.

Já dá para ver que, com
este novo congresso, nossa
vida não será nada fácil.
Existem inúmeros projetos
que tramitam na câmara e no
senado e, dependendo de
como for aprovado, pode
melhorar ou piorar e muito a
vida do trabalhador. Entre eles,
o famigerado fator previ-
denciário e a redução da
jornada de trabalho. Ambos
estão em fase de votação.

Independentemente de
como se comportará nossos
representantes, temos que
nos fortalecer. Sindicatos,
centrais sindicais e todos os
setores avançados da socie-
dade devem se unir e se orga-
nizar para garantir a defesa de
nossos direitos, buscando
ainda ampliar nossas lutas. Só
unidos seremos fortes.

Os velhos e
os novos
desafios

Quem trabalha na empresa
sabe que a estrutura da usina
está obsoleta e que precisa
passar por modernização...”
Renato - presidente

“Quem trabalha na empresa
sabe que a estrutura da usina
está obsoleta e que precisa
passar por modernização, até
para que nossas famílias e a
população da cidade não
sofram tanto com a poluição
que vem prejudicando nossa
saúde ao longo de vários
anos”.

Além disso, a empresa
terá que instalar, em no
máximo três meses, um
sistema de monitoramento
de emissão de gases, que
ficará disponível na
internet. Outra ação é a
instalação de sistema de
monitoramento semelhante
para efluentes líquidos, pelo
qual será possível monitorar
em tempo real a qualidade
da água.

“
Esta exigência ocorreu

após o resultado de ampla
auditoria realizada no ano
passado pela Secretaria de
Ambiente, que está obrigando
a empresa a investir R$ 16
milhões que deverão ser
gastos em compensações
ambientais e R$ 200 milhões
na modernização da Usina
Presidente Vargas.

O Sindicato dos Metalúr-
gicos aplaudiu a atitude da
Secretaria de Ambiente e,
segundo Renato Soares:

ATENÇÃO TRABALHADORES QUE ESTÃO RETORNANDO DO INSS

O sindicato vem rece-
bendo denúncias de trabalha-
dores que receberam alta do
INSS e que ainda apresentam
problemas de saúde.

Mesmo incapacitados,
esses trabalhadores estão
sendo recebidos pelas em-
presas, que os mantem sem

atividade definida ou mesmo
mandando ficar em casa até
completar 30 dias ou mais
(prazo que o INSS oferece
para o recurso adminis-
trativo) para em seguida
demiti-los.

Lembrando que no caso
do trabalhador afastado,

Trabalhador deve procurar
o sindicato para não ser
demitido injustamente

vítima de acidente de
trabalho, ele tem 1 ano de
estabilidade. E o sindicato
orienta aos trabalhadores
que antes de seu retorno à
empresa procurar esclarecer
suas dúvidas no seu depar-
tamento de saúde ou jurí-
dico do sindicato.
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O Sindicato dos Metalúrgicos
estará realizando no próximo dia 22
(sexta-feira), uma manifestação sobre
o caso da trabalhadora Maria
Aparecida Roseli Miranda que, há 2
anos, foi encontrada morta em uma
lixeira na empresa Siderúrgica de
Barra Mansa, onde trabalhava. A
manifestação será a partir das 9h,
na Praça da Matriz, em Barra Mansa.

O presidente Renato, que vem
acompanhando as investigações, e
convida a todos os metalúrgicos e

“Basta de violência,
exigimos justiça”

A família desta moça
sofre não só pela perda,

sofre também pela
impunidade e o

sentimento de vazio sem
ter uma explicação para
este crime bárbaro que

tirou deles a filha, a
amiga e a mãe de Lucas,

seu filho de 3 anos”.
Renato

“

Liga de Desportos promove
Campeonato de futebol

Esta semana está aconte-
cendo o 1º Campeonato da
Categoria de Base, promovido
pela Liga de Desportos de Volta
Redonda. E conta com 20
agremiações do município,
cada uma com 20 crianças

seus familiares a participar da
manifestação. Assim ele pretende
chamar a atenção das autoridades
para que medidas sejam tomadas
para solucionar o caso e o culpado
seja finalmente punido.

“A família desta moça sofre não
só pela perda, sofre também pela
impunidade e o sentimento de vazio
sem ter uma explicação para este
crime bárbaro que tirou deles a filha,
a amiga e a mãe de Lucas, seu filho
de 3 anos”, afirma Renato, presidente.

por categoria.
O evento tem o apoio do

Sindicato e, pela primeira vez,
cada inscrição arrecadou 1
quilo de alimento, que será
destinado a instituições de
caridade da região.

A Lei 7.418/85 instituiu o
vale transporte objetivando que
o empregador antecipe ao
trabalhador as despesas com
locomoção (residência/traba-
lho/residência) a ser utilizado
no transporte coletivo público.

Já o Decreto que foi edita-
do para regulamentar a referi-
da lei (95247/87), define todos
os beneficiários do direito e
suas condições de exercício,
excluindo a obrigação de
fornecê-lo às empresas que
têm transporte próprio para o
deslocamento de seu pessoal.

Em relação ao seu cus-
teio, a lei define que o empre-
gado participará (desde que
faça a opção do uso desse
direito) com a parcela equiva-

lente a 6% de seu salário bá-
sico ou vencimento, excluídos
quaisquer adicionais ou vanta-
gens. Vale dizer que o percen-
tual é sobre o salário base e
não sobre a remuneração (ho-
ras extras, adicionais etc...) do
empregado.

O artigo 10 do decreto
regulamentador define que o
valor da parcela a ser suportada
pelo empregado será descon-
tado proporcionalmente à
quantidade de Vale-Transporte
concedida para o período a que
se refere o salário ou vencimento.

E todas as vezes que o
salário base sofrer reajuste,
evidentemente que o valor
correspondente ao empregado
também será aumentada.

Veja qual o desconto sobre
o Vale-TransporteP A R T I C I P E


