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Os trabalhadores que rece-
biam o adicional de periculo-
sidade pois tinham contato
com a radiação ionizante de-
vem ficar atentos pois o sindi-
cato está convocando uma
reunião para tratar da ação do
Ministério Público do Traba-
lho.

Será na quinta-feira (3), às
18h30, na sede do sindica-
to, na rua Gustavo Lira, 9,
Centro.

Processo da radiação
ionizante na CSN

Com a falta de mão de obra
no Brasil e a crise no mundo rico,
governos e entidades de classe do
exterior têm contatado empresári-
os e associações brasileiros para
oferecer trabalhadores.

O Ministério do Desenvolvi-
mento faz a intermediação de al-
guns desses encontros, e a fila de
espera para entrar no país, sobre-
tudo no setor de construção, in-
clui americanos, espanhóis, itali-
anos, portugueses e ingleses. "Há
interesse brutal em vir para cá", diz
Marcos Túlio de Melo, presidente
do Confea (conselho federal de
engenharia e arquitetura).

Para entidades do setor, o pro-
cesso seria mais curto se os países
ricos oferecessem contrapartidas
para os brasileiros no exterior.

Isso é resultado da falta de in-
vestimento em qualificação dos
nossos trabalhadores.

Acorda Brasil!
Fonte: Folha.com

Estamos nos preparando para mais uma campanha salarial.
Em breve, iniciaremos a nossa pesquisa e as reuniões para elaboração da pauta de

reivindicação. Estamos no aquecimento e é importante que todos participem.

Entenda o caso:
A CSN cortou o adicional de

periculosidade em 2003.
Em 2007, o MPT entrou com

ação que determinou o restabe-
lecimento do adicional, só que
a CSN não pagou o valor retro-
ativo.

É por isso que a presença dos
trabalhadores é muito importan-
te, não só da ativa, mas os apo-
sentados e, também, os que já
se desligaram da empresa.

Países ricos
fazem oferta
de mão de
obra para o

Brasil

Mudança na tabela de turno
dos trabalhadores da BCR

Conforme reunião com a CSN, devido às baixas vendas de
BCR (bobina cromada), haverá mudança na tabela de turno
dos trabalhadores desta área. As folgas passarão a ser aos fi-
nais de semana.

Vale ressaltar que, a princípio, esta tabela será utilizada até o
dia 30 de abril, podendo voltar à normalidade a qualquer mo-
mento, se as vendas melhorarem.

O sindicato está atento e informará aos trabalhadores qualquer
mudança.



Estamos de olho num super-
visor da GST que, ao invés de
passar segurança aos trabalha-
dores, está espalhando insegu-
rança.  E numa área que deve-
ria fiscalizar a saúde e seguran-
ça dos trabalhadores.

O supervisor é fã de assédio
moral e, por isso, vive oprimin-
do os técnicos e trata com ig-
norância os outros trabalhado-
res da área.

E atenção, assédio moral é cri-
me e se a empresa sofrer um pro-
cesso, poderá recair sobre ele.

Se o problema persistir, além de
publicarmos o nome do funcioná-
rio no boletim, iremos denunciar no
Ministério Público do Trabalho.

Com a palavra, o RH da CSN.

Assédio moral na GST

Bancos se unem para
reduzir casos de
assédio moral

Os principais bancos do país
firmaram um acordo para  com-
bater o crescimento no número
de reclamações de casos de as-
sédio moral - quando um em-
pregado é constantemente humi-
lhado por um superior -, que tem
gerado inúmeros pedidos de in-
denização na Justiça.  O acordo
vale para todo o país e os tra-
balhadores terão, nas instituições
financeiras e no sindicato, canais
de comunicação para denunciar
anonimamente os casos. Os ban-
cos terão até 60 dias corridos
para apurar as informações e to-
mar providências.

O cerco está se fechando
em todas as categorias e é
bom que as empresas de nos-
sa base entendam isso, já que
assédio moral é crime.

Vitória dos trabalhadores
da K e K

O sindicato vem tentando, há
algum tempo, implantar o plano
de saúde na KeK.

No acordo de 2010, a empre-
sa se comprometeu a estudar a

reivindicação para 2011. E, ago-
ra, os trabalhadores podem co-
memorar, pois, no dia 27 de ja-
neiro, foi implantado o plano de
saúde Unimed.

PLR da MP Trafos será
discutida no dia 3

Em uma reunião no dia 26 de
janeiro, a empresa se compro-
meteu a fechar os números da
PLR e discutir os valores na pró-
xima quinta-feira, dia 3 de feve-

reiro.
Estamos aguardando a apre-

sentação das metas e critérios
pela empresa para, assim, apre-
sentar aos trabalhadores.

Sindicato exige
mudança na tabela

do Imposto de Renda
Veja abaixo o porquê da neces-

sidade do reajuste da tabela. É por
esses motivos que o poder de com-
pra dos trabalhadores vai ficando

cada vez mais achatado.
Lutamos pelos reajustes salariais

com aumento real, e o governo,
em seguida, já quer nos tirar.

- A correção pela inflação das
faixas de rendimento sobre as
quais incidem as alíquotas do
Imposto de Renda evita maiores
perdas para o contribuinte.
- Sem essa correção, o
trabalhador paga um Imposto de
Renda cada vez maior em relação
à proporção de seu salário.
- Em 1995, o governo acabou
com a correção automática da
tabela, alegando que a inflação
estava sob controle.
- A tabela ficou congelada até
2001; depois ocorreram reajustes
abaixo da inflação.
- Nos anos de 2007 a 2010, o
governo Lula adotou a correção

da tabela em 4,5%; esse
compromisso acabou em
dezembro.
- A perda acumulada desde
1995, quando não havia política
de correção da tabela, é de 64%.
- Ao não reajustar a tabela do IR,
o governo reforça seu caixa.
- Para a declaração do IR que
será feita em abril, o
contribuinte usará a tabela do
ano calendário 2010, reajustada
em 4,5%.
- Se o governo não reajustar a
tabela em 2011, o contribuinte
pagará mais imposto e sentirá a
perda na declaração que fará em
2012.


