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O Sindicato,   parabeni-
za a todos os cipistas eleitos.
Em seu mandato, os cipistas
a missão de preservar a
saúde e integridade física
dos trabalhadores, rela-
tando condições de risco
nos ambientes de trabalho
e solicitando medidas para
reduzir, até eliminar, os
riscos existentes e/ou
neutralizá-los, discutir os
acidentes ocorridos e
orientar os demais traba-
lhadores na prevenção de

Parabéns à nova CIPA
acidentes.

Os Cipistas poderão
contar com o Sindicato e
a sua diretoria, que temos
o mesmo foco na questão
da segurança e saúde do
trabalhador, para qual-
quer suporte que precisem
em questões de acidentes
de trabalho, condições
seguras, fator pessoal de
segurança... etc. É só
entrarem em contato com
o Departamento Jurídico
ou de Saúde do Sindicato.

Em reunião com a CSN, em 03/11, o Sindicato
solicitou o alinhamento do pessoal da GIL. Tendo em
vista o posicionamento da empresa, o Sindicato convoca
uma reunião com os funcionários da GIL no dia 24/11,
às 18h30, em sua sede lucalizada na Rua Gustavo
Lira, nº 9, Centro - Volta Redonda.

Atenção maquinistas e
manobreiros da GIL

Também no dia 24/11, às 19h, na sede
da Gustavo Lira, haverá uma reunião para
tratar da radiação ionizante. É muito
importante a participação de todos.
Trabalhador, compareça! O assunto é de
seu interesse!

Radiação ionizante

As cartelas já podem ser trocadas na sede do Sindicato dos
Metalúrgicos, apresentando o contracheque de outubro.

O SINDICATO VAI PREMIAR
UM TRABALHADOR COM UM
HONDA CIVIC 0KM EM 11/
12. FILIE-SE E CONCORRA!

O Sindicato dos
Metalúrgicos de São
Paulo, ligado á Força
Sindical, conquistou na
campanha salarial de
2011, finalizada este
mês, um reajuste de até
12,11%. Esse percentual
leva em conta o aumento
garantido aos pisos, que
terão reajuste
correspondente à inflação
dos últimos 12 meses
medida pelo INPC (Índice
Nacional de Preços ao
Consumidor) de 6,66%,
mais aumento real entre
3,13% e 5,11%. A
categoria também
receberá abonos
salariais, que serão pagos
entre dezembro e

Metalúrgicos de São Paulo
garantem reajuste de 12,11%

fevereiro. Os benefícios
serão recebidos por cerca
de 800 mil trabalhadores
de SP, filiados à Força
Sindical e à Federação
dos Metalúrgicos.

Os metalúrgicos estão
mobilizados desde
setembro, quando
recusaram a proposta
patronal de reajuste de
7,5% para os salários
atuais e de 8,8% para os
pisos e entraram em
greve. Com duro embate
nas mesas de
negociação, eles
resistiram até conseguirem
reajuste equivalente ao
dos trabalhadores do
ABC paulista, que
conquistaram 10%.



Desindustrialização
é maior ameaça

para a siderurgia
latino-americana
Associação que representa o
setor na região defende união
para enfrentar a China.

“A tentativa de reverter a tendência
de desindustrialização que se alastra
pela maioria dos países da América
Latina é o maior desafio que terei que
enfrentar”, declarou o mexicano Raul
Gutiérrez Muguerza, diretor-geral do
grupo siderúrgico do México Deacero
SA e recém-eleito presidente da
Asociación Latinoamericana del Acero
(Alacero, ex- Ilafa - Instituto Latino-
Americano de ferro e aço).

Na última sessão do 52º Congresso
Latino-americano de Siderurgia,
realizado em 15/11 no Rio, Muguerza
apontou como o segundo desafio a
busca pela integração latino-
americana para enfrentar a ameaça da
China, que responde por 71% das
importações de manufaturados nas
quatro maiores economias da região:
México, Brasil, Colômbia e Argentina.
Este percentual é 30 vezes o que esses
países exportam em bens manufa-
turados para o mercado chinês.

"Podemos nos complementar muito
bem e criar uma força maior para
produzir manufaturas capazes de
competir melhor globalmente". Na
avaliação do novo presidente da Alacero,
China se converteu no maior produtor de
produtos industriais do mundo e, além de
fabricar todo tipo de bens em uma
quantidade muito significativa e muito
acima da escala economica que existe
nos países latino-americanos, os vende a
preços de custo tão baixos que torna
difícil a competição.

Você que é sócio,
conheça os nossos
convênios no site:

www.sindmetalsf.org.br

EUA advertem China
Em entrevista coletiva dada em

Camberra (Austrália) nesta terça-
feira (15/11), o presidente
americano Barack Obama rejeitou
que o Acordo Estratégico
Transpacífico para a Cooperação
Econômica (TPP) seja concebido
como uma ferramenta para excluir
a China. “A ideia que tememos ou
queremos excluir a China está
completamente equivocada”,
declarou. Para somar-se ao TPP, no
entanto, é necessário cumprir uma
série de princípios claros e respeitar
as regras. “Se a China diz que quer
participar, damos às boas-vindas a
China. Mas o ingresso no TPP
obrigaria a rever algumas atitudes
com relação ao comércio”,
acrescentou o presidente Obama.
Ele ainda reivindicou à China que
“assuma suas responsabilidades” e
jogue pelas regras do jogo, como
por exemplo no que diz respeito à
cotação do iuan (moeda chinesa).

“A China é o
gorila na sala”

A frase acima é do professor de

economia da Universidade da
Califórnia, Barry Naughton, e dá a
dimensão da agressividade do
crescimento chinês nos últimos
anos, que tem causado apreensão
no setor de siderurgia na América
Latina.

Entenda o problema
A China é o país que mais

exporta produtos manufaturados do
mundo. Um dos principais motivos
é a desvalorização de sua moeda,
o que torna seus produtos mais
baratos que os similares oferecidos
nacionalmente. Assim, com a
grande procura, a oferta cresce
mais ainda, reduzindo ainda mais
os preços, em um ciclo vicioso.
Entendeu? Vamos imaginar assim,
se Volta Redonda e Barra Mansa
fossem países distintos. Se um deles
reduzisse o valor de sua moeda, o
outro passaria a importar seus
produtos do vizinho. No país
exportador isso geraria lucro e
emprego, para o outro sobraria
desemprego, desindustrialização e
sucateamento de sua indústria.

Brasil é campeão em
rotatividade no trabalho

Um estudo da Secretaria de
Assuntos Estratégicos (SAE) da
Presidência da República mostra que o
Brasil tem a maior rotatividade do
mundo: 41% da força de trabalho
mudam de emprego a cada ano. O
secretário da SAE, Ricardo Paes de
Barros acredita que, para reduzir a
rotatividade no mercado de trabalho, o
Brasil tem que investir na qualificação
de quem já está empregado. O
trabalhadores conseguem mudar de
emprego, mas continuam na mesma
função e pouco alteram seus salários.
Ele afirma ainda que a forte
rotatividade diminui a competitividade
da economia, a produtividade do
trabalhador e sua capacidade de
crescer dentro da empresa.

Mais vagas para
portadores de deficiência

A oferta de empregos para
portadores de deficiência deu um
salto este ano. Com 20 anos de sua
aplicação, a Lei de Cotas tem
rendido multas para as empresas que
não estão adequadas a ela e o
Ministério do Trabalho tem fiscalizado
pra valer. No site vagas.com.br, por
exemplo, a contratações cresceram
de 711, em agosto de 2010, para
2.031, em agosto último. A maior
demanda vem do setor financeiro,
com salários entre R$ 2 mil e R$ 7
mil. Contratantes afirmam que o
grande desafio é encontrar pessoas
qualif icadas para exercerem a
função, e não para apenas
cumprirem a cota.


