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As centrais sindicais estão
reunidas, mais uma vez, em busca
do reajuste do salário mínimo e
da correção da tabela do Imposto
de Renda e estão mobilizando os
trabalhadores de todo país em
torno dessa pauta.

Segundo a Constituição
Federal, o salário mínimo nacio-
nal deverá ser capaz de atender
às necessidades vitais básicas do
trabalhador e de sua família com
moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social.

Longe de atender essas neces-
sidades, o mínimo de R$ 580
seria um passo importante para o
início do projeto deste governo de
erradicar a miséria no país e forta-
lecer a economia.

É provável que as centrais não
tenham sua reivindicação aten-
dida, mas o valor deverá ser
maior do que a proposta do
governo e poderá fechar em
R$ 560.

Já a correção da tabela de IR
de 6,47% beneficia milhões de
brasileiros, pois elevaria a faixa
de isenção de R$ 1.499,15 para
R$ 1.556,61, reduzindo a mordi-
da do Leão no bolso dos traba-
lhadores.

O sindicato defende que é
importante criar uma política de
valorização do mínimo que per-
mita que os trabalhadores tenham

mais poder de
compra.

Renato Soares
Presidente

China:
mais problema
do que solução
Nos últimos 10 anos, a China

vem apresentando um forte
crescimento de, em média, 10%
ao ano no seu Produto Interno
Bruto (PIB) e, hoje, a moeda
chinesa, o Yuan, é uma das mais
baixas do mercado internacional.

Somando essa baixa valoriza-
ção da moeda com a mão-de-
obra escrava e sem nenhum direito
trabalhista, os produtos da China
se tornaram mais competitivos no
mercado mundial.

Pra se ter uma idéia, uma repor-
tagem da TV Globo mostrou que
até imagens de Nossa Senhora
Aparecida estão sendo importadas
da China.

Ou seja, ao invés de gerar

empregos aqui, gera-se lá. E a
tendência é piorar, já que algu-
mas empresas brasileiras já estão
se transferindo para a China e
exportando pra cá.

Esse é um assunto que interessa
ao movimento sindical e trabalha-
dores. Precisamos aprofundar essa
discussão.

Ou o Brasil passa por uma
reforma tributária e desvaloriza o
real para fazer com que nossos
produtos sejam competitivos no
mercado mundial, ou então tere-
mos um futuro sombrio depois da
Copa do Mundo de 2014 e das
Olimpíadas em 2016.

Veja trecho de matéria publi-
cada no jornal Valor Econômico:

Um dos exemplos mais devas-
tadores dessa realidade é o número
de empresas brasileiras que estão
sendo obrigadas a abrir novas uni-
dades, mas na China, deixando
milhares de chineses felizes e outros
milhares de brasileiros desespera-
dos. A fábrica de brinquedos Estrela
já está lá e, por mais incrível que
pareça, vendendo aqui para os

Os desafios do governo Dilma
na área trabalhista

consumidores brasileiros. O mesmo
fez a Vulcabrás Azaleia. No mês
passado, a Philips fechou sua
fábrica de lâmpadas automotivas
no Recife e foi para a Ásia. A
empresa ameri-cana Novelis fechou
sua fábrica em Aratu, região
metropolitana de Salvador, e
também foi para a Chi-na. Os
exemplos são muitos.

Editorial



Nos dois últimos meses do
governo Lula, o presidente do
Banco Central, Henrique Meireles,
manteve a taxa de juros, pois já
estava de saída e, com isso, criou-
se um problema. O atual governo,
que tem na presidência do Banco
Central Alexandre Tombini, já
aumentou a taxa de juros e,
mesmo assim, a inflação ainda
não deu sinal de queda e continua
subindo.

Com isso, o governo tem
retirado recursos da economia,
dificultando crédito, entre outras

Trabalhadores da Oficina de
Locomotiva denunciaram que há
mais de 30 dias os uniformes não
estão sendo lavados pela empre-
sa. Sendo assim, ou o trabalha-
dor usa o uniforme sujo ou o jeito
é lavar em casa.

Apesar das constantes recla-
mações, nada foi feito ainda, e
nem mesmo uma posição sobre
o assunto é dada, dificultando a
vida do trabalhador. Segundo as
denúncias, os supervisores disse-
ram que a rouparia sumiu com
os uniformes. E ninguém fez
nada? É um absurdo!

Uniforme sujo

Taxa de juros X Campanha Salarial
medidas para conter a inflação. E
todos sabem que o Brasil tem as
maiores taxas de juros do mundo.
E o pior, o governo arrecada muito,
só que gasta mais do que arrecada,
criando o chamado déficit público.

A preocupação do sindicato na
campanha salarial é ficar de olho
no que vai acontecer daqui pra
frente e não fechar um acordo que
em 2 ou 3 meses irá gerar
prejuízos aos trabalhadores.

Estamos atentos ao que
acontece e manteremos os
trabalhadores informados.

Se você estiver cumprindo jornada
em horário administrativo, com acrés-
cimo de 30 minutos para compensar
folgas de final de ano e feriadões, fique
atento. Se houver transferência do
horário administrativo para o de turno
ininterrupto de revezamento, a CSN
deverá pagar as horas que excederam
o horário normal de trabalho, e que
não serão compensadas por causa da

Atenção trabalhador da CSN

PLR da MP Trafos KeK e Nomos:
PLR 2010

Em fevereiro de 2008, Maria Aparecida Roseli de Miranda foi assassi-
nada no interior da Companhia Siderúrgica Barra Mansa e jogada em
uma lixeira, onde foi encontrada dias depois. Três anos se passaram, e a
impunidade e a omissão das autoridades são o que prevalece.

No dia 23 de fevereiro, será realizado um culto ecumênico para
exigir justiça para Maria Roseli, às 14h, em frente ao Fórum de Barra
Mansa.

Contamos com a sua participação!

Exigimos Justiça!

alteração da jornada.
Fique atento ainda se a empresa

alterar o horário administrativo para
o de turno ininterrupto e demiti-lo logo
em seguida, com saldo de horas extras
na casa.

Em ambas as situações, o melhor
é comunicar o fato ao sindicato, para
que seja negociada a melhor
solução possível!

A empresa fez uma proposta de
PLR, que foi recusada por unani-
midade pelos trabalhadores, em
assembléia. Esta semana, será
marcada outra reunião para tentar
chegar a um consenso. Fique atento!

Estamos começando, nesta semana,
a negociar os valores da PLR 2010.

Manteremos os trabalhadores
informados sobre o assunto.

O Sindicato convoca os
trabalhadores da CSN e das
terceiras para discutirmos e
decidirmos os rumos de nossa
campanha salarial e os itens de
nossa pauta de reivindicações.

A reunião será no dia
23/02, às 18h, na subsede do
Sindicato, no Retiro.

CAMPANHA SALARIAL2011


