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Processos de demissões
Depois que o Sindicato denunciou
em seu boletim, alguns veículos da
imprensa local também abordaram as
mais de 100 demissões feitas pela CSN.
No próximo boletim, o Sindicato
fará um “retrato” dessas demissões,
com idade, cargo e outras informações

dos trabalhadores demitidos. A empresa tem dez dias para a homologação.
Nessa ida de Renato, presidente do
Sindicato, a Brasília, ele comentou o
caso com o ministro do Trabalho,
Lupi, que ficou surpreso, pois o
governo tem tomado medidas para

Protestos pela redução dos juros

Foto do portal R7: O presidente so Sindicato
dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Renato
Soares, entre os outros manifestantes em Brasília

Na última semana de agosto,
representantes de todas as centrais
sindicais protestaram em frente às
sedes do Banco Central (BC) em
Brasília e São Paulo, enquanto era
definido qual seria o novo valor da
taxa básica de juros (Selic). O Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense, Renato Soares,
que estava em Brasília, somou-se
aos manifestantes da cidade, que
assaram sardinhas em frente ao BC,
como uma forma de protesto.

“A sardinha representa a comida
do trabalhador pobre Viemos mostrar que queremos também a boa
comida dos poderosos”, disse
Paulinho, da Central Sindical.
Renato acrescentou. “É um absurdo
que o Brasil tenha a taxa de juros
mais alta do mundo. Precisamos de
juros mais baixos para aumentar a
produção e o desenvolvimento,
gerando assim mais empregos”.
O presidente do Sindicato ainda
completou. “A sardinha também é a
comida dos tubarões. Não podemos
ficar em silêncio enquanto os poderosos tentam nos engolir”, e explicou:
“Juros altos incentivam investimentos em empréstimos, em vez de
investirem no setor produtivo”.
O Comitê de Política Monetária
(Copom), depois de protestos de
variados setores da sociedade,
decidiu pela redução da taxa de juros de 12,5% para 12%. O resultado ainda não foi satisfatório para os
manifestantes, que pediam a redução de 1%., mas já é um começo.

Demissões em massa devem ser negociadas
Embora a lei trabalhista não trate
das demissões em massa, o Tribunal
Regional do Trabalho (TRT) da 5ª
Região considerou irregular a
dispensa de 400 trabalhadores pela
Novelis, sem prévia negociação com
o Sindicato dos Metalúrgicos. Essa é
a terceira vez que um Tribunal do

Trabalho decide dessa forma. Os
outros dois casos envolveram a Embraer, que demitiu 4.270 trabalhadores em 2009, e a fabricante de
vagões de carga Amsted Maxion, que
dispensou 600 pessoas em 2008.
Que isso sirva de prerrogativa
para outros casos semelhantes!

evitar problemas na nossa economia.
É uma questão de cadeia produtiva:
se um setor vê o outro demitindo,
poderá demitir também. Empresários
e empresas oportunistas também
aproveitam o momento para obter
benefícios do governo.

Trabalhador que
dispensar oferta
poderá perder
seguro-desemprego
O Ministério do Trabalho pretende colocar em prática em todo
o país, até o final deste ano, a
Lei nº 7.998/90, artigo 19, que
cancela o seguro-desemprego ao
trabalhador que recusar o novo
emprego sem justificativa legal.
Com a ampliação do Portal Mais
Emprego, em funcionamento em
23 estados e no Distrito Federal
(www.maisemprego.mte.gov.br),
será possível aplicar a lei de forma mais efetiva, devido ao cadastro unificado em todo o país.
Por meio do novo sistema, ao
mesmo tempo em que entrar com
o pedido do seguro-desemprego,
o trabalhador será encaminhado
para vagas de emprego disponíveis, condizentes com sua ocupação e remuneração anteriores.
Caso não haja vagas disponíveis nessas condições, o trabalhador desempregado poderá receber o benefício. Em caso de o
trabalhador não conseguir a
vaga, ele continua tendo direito
ao seguro-desemprego. O Ministério do Trabalho paga de três a
cinco parcelas, de acordo com o
tempo de emprego, e o valor varia de R$ 719 a R$ 1.019.

Atenção, CSN!
Cadê o convênio com as farmácias?
Espelho de ponto
e horas na Sankyu
Os trabalhadores querem que seja estabelecido um prazo para a empresa entregar os
espelhos de ponto e informar as horas trabalhadas. Sem isso, acontece atraso e não dá tempo
para corrigir possíveis falhas ainda no mês,
ficando só para o mês seguinte.

Sulzer
Os funcionários da empresa estão reclamando da demora em fechar o acordo. A insatisfação é geral, e o sindicato tem cobrado a empresa para voltar com as negociações.
Paciência tem limite. Vamos denunciar ao
Ministério Público e também à Gerência Regional
do Trabalho. Ou a empresa resolve ou a denúncia
será feita, e a empresa contratante, ou seja, a
CSN, também será responsabilizada.

GML
Os funcionários do setor estão reclamando
do excesso de horas extras e da falta de vestiários
para atender a todos trabalhadores ao término
das suas atividades. Eles denunciam também a
falta de armários e outros itens.
Melhores condições de trabalho são
obrigação do patrão. Pediremos a fiscalização
da GRT.

Negociador
O negociador eficaz nunca é imediatista. Ele
sabe que benefícios em curto prazo podem levar a
danos de longo prazo. Bom exemplo disso foi a
greve de 37 dias na Volks do Paraná, em que a
Renault – maior controladora da Nissan no Brasil
– decidiu procurar uma nova região para se instalar. Tudo indica que essa nova região será Resende.
Outro exemplo são as negociações passadas,
feitas pela gestão anterior do nosso Sindicato, que
priorizou adiantamentos de PLR e abonos de mais
de R$ 1000,00 em troca de reajustes, na maioria
das vezes, abaixo da inflação.

A CSN se comprometeu, no
acordo coletivo, a ampliar o convênio
com as farmácias. No entanto, até
agora, NADA. Já acabou o mês de

agosto! O que a empresa está
esperando para atender o que foi
combinado no acordo? Compromisso
tem que ser cumprido!

Montadoras do ABC e Renault do
Paraná fecham acordo de 2 anos
Os acordos salariais fechados no
final de agosto pelos metalúrgicos das
montadoras do ABC paulista e da
Renault do Paraná relembram o começo do século, quando se tentou
firmar acordos por períodos mais longos, porém a prática foi abandonada por não ter dado certo. O acordo
com duração de dois anos foi testado entre 2001 e 2002, depois todos
voltaram a praticar acordo anuais,
já que a conjuntura econômica pode
mudar muito no longo prazo.
Porém, no momento, os acordos
fechados em ambos os estados atendeu os trabalhadores em sua unanimidade. No ABC, o acordo salarial
fechado com as montadoras – Volks,
Scania, Ford, Mercedes e Toyota –

garante reposição total da inflação,
5% de aumento real (10,8% de aumento total), com retroativo a 1º de
setembro de 2010 e dois abonos de
R$ 2.500,00, além de estender para
180 dias a licença maternidade.
O acordo da Renault superou o
do ABC. Foram concedido aumentos
reais de 2,5% este ano, mais 3% em
2012, e 3,5% em 2013, além da reposição da inflação e uma correção
da estrutura de salários da empresa,
que pode conceder até mais 10% reais para os trabalhadores da primeira faixa salarial da montadora.
Aqui na CSN, alguns trabalhadores
tiveram reajuste de até 40%, como
foi o caso da guarda, que, de cerca
de R$ 600, passou a receber R$ 850.

Siderurgia quer garantia contra
importações
Devido ao volume da produção das
siderúrgicas do mundo e a valorização
do real – que torna as importações mais
baratas – o Instituto Aço Brasil (IABr) já
saiu em defesa da preferência pelo
produto nacional. Além disso, as
economias mais fortes (como Europa e
Estados Unidos) enfrentam momentos
de crise, reduzindo o consumo do aço.
O presidente do instituto, Polo de Mello
Lopes, acredita no risco de uma
desindustrialização no país, devido à
avalanche de importações.
O IABr acredita que é preciso defender setores que são grandes usuários de aço da invasão das importações.
Outras sugestões são: a desonerar
a folha de pagamento, já que os
encargos sociais encarecem a mão de
obra; reduzir ou eliminar a tributação

sobre os investimentos; e desonerar a
exportação.
Para fechar as reivindicações, a IABr
quer que os produtos importados
sejam submetidos – ainda no porto –
a testes para indicar se estão de
acordo com as normas de qualidade
nacionais.
O que não pode acontecer são
empresas, como a CSN, que vivem
importando produtos da China,
criando já uma insegurança nos
trabalhadores, com um grande estoque
de bobinas e a paralisação de alguns
setores da produção. E quando
empresas da cadeia produtiva que
compram da CSN também começam
a importar, ela grita e vai ao governo.
Como diz o velho ditado, “faça o que
digo, mas não faça o que eu faço”.

