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Esvaziar para fechar?
Há pouco mais de dois anos a

Votorantim Siderurgia abriu uma
unidade em Resende, a segunda da
empresa na região, sendo a primeira em
Barra Mansa, ocupando o espaço da
antiga Siderúrgica Barra Mansa, em
Saudade. Desde 2010 algumas áreas
desta primeira unidade têm sofrido com
cortes, desativações e transferências (de
equipamentos e empregados),
reduzindo o quadro de Barra Mansa e
ampliando o de Resende.

O presidente do Sindicato Renato
Soares concedeu uma entrevista
coletiva à imprensa para falar sobre o
assunto: "Já falei várias vezes com os
representantes da empresa e eles dizem
que não tem nada a ver, mas ninguém é
bobo. Estamos percebendo que a
empresa está, devagarzinho, fazendo a
transferência de pessoal e maquinário
para a planta de Resende, esvaziando a
de Barra Mansa", afirmou Renato,
alertando sobre os riscos econômicos e
sociais para a Barra Mansa: "Isso
prejudica ainda mais o município, que é
grande geograficamente e tem uma
arrecadação pequena. A empresa é a
maior existente na cidade. Os números
não mentem, por isso estamos tornan-
do pública a preocupação do sindicato

Diante das transferências para Resende os funcionários da Votorantim Siderurgia em Barra Mansa
temem que a unidade de Saudade deixe de existir

Votorantim

de 2012. Sobre a nossa desconfiança
de que a planta de Barra Mansa
caminha para a desativação, a empresa
comentou: "A Votorantim Siderurgia
reforça que a operação em Barra
Mansa é estratégica para a companhia
e que continuará investindo na planta
mesmo diante do cenário adverso para
o setor siderúrgico mundial".

Renato acredita que "O esvaziamen-
to da fábrica vem ocorrendo há dois
anos e tudo indica que é um processo
desativação". Ele informou que levará a
situação ao conhecimento do Deputado
Paulo Pereira (Paulinho da Força) e da
direção da Força Sindical. "O que
estamos percebendo agora é diferente.
Estão sendo feitas demissões gradativas
para não chamar tanto a atenção",
garantiu. O presidente do sindicato
cobrou ainda que seja feito um
movimento político para pressionar a
empresa para não sair da cidade. "Não
pode ter é politicagem", afirmou Renato,
que garante que irá se reuinir com o
prefeito Zé Renato para conversar sobre
o assunto. Ele lembrou ainda que a
siderúrgica já teve dois mil empregados
em Barra Mansa, número que hoje não
passaria de 1,3 mil,  por causa das
demissões e  transferências.

diante do que estamos observando".
Renato lembrou que, exatamente a

partir da inauguração em Resende, a
Votorantim desativou um laminador de
intermediários e perfis (LIP) em Barra
Mansa, demitindo 69 funcionários. O
processo vem se acentuando nos últimos
meses, com a desativação do setor que
preparava sucata para o forno, e com a
transferência de duas das quatro
máquinas da coch para Resende. As que
restaram estavam paradas até o último
dia 12, quando uma voltou a operar com
somente oito metalúrgicos (contra um
total de 100 antes das mudanças). Além
disso, apenas um dos dois fornos da
aciaria está em funcionamento e, na
primeira semana do ano, 52
trabalhadores foram demitidos.

A Votorantim, que se desfez da
participação na Usiminas, reclamou da
concorrência da indústria chinesa,
ass im como outras s iderúrgicas
brasileiras. O desaquecimento das
vendas levou a companhia a conceder
férias coletivas. Sobre as demissões, a
empresa garante que 70% referem-se
"ao desligamento voluntário dos
funcionários em virtude de suas
aposentadorias” e os demais referem-se
a readequação do quadro para o ano

Os processos a respeito da chamada
desaposentação voltaram a ser julgados
pelo Tribunal Regional Federal da 3ª
Região (TRF-3), que abrange os estados de
São Paulo e Mato Grosso do Sul. Os
casos, que tratam dos pedidos de troca de
benefícios daqueles que continuam
contribuindo para o INSS após a
aposentadoria, e querem receber mais por
isso, estavam parados desde novembro,
quando o Supremo Tribunal Federal (STF)
informou que se manifestaria definitiva-

Justiça Federal volta a analisar casos de desaposentação
mente sobre eles.

No Estado do Rio, que é atendido pelo
Tribunal Regional Federal da 2ª Região
(TRF-2), a última posição oficial era a de
que os processos estavam parados, mas,
como havia um recesso até o dia 6, não
foi possível saber se há alguma pretensão
de retomar os julgamentos.

Por enquanto, não há previsão de
votação do tema desaposentação pelos
ministros do Supremo, pois a Corte está em
recesso até o dia 1º de fevereiro. A decisão

do STF terá repercussão geral, ou seja,
passará a valer para os processos sobre o
mesmo assunto que chegarem às mãos
dos juízes de todas as instâncias.

Pecúlio de volta
O governo chegou a oferecer a opção

da volta do pecúlio (contribuições a mais
feitas após a aposentadoria) para
encerrar a questão da desaposentação,
mas lideranças dos aposentados querem
esperar a decisão do Supremo.

Fonte: Extra

Fica a pergunta para a empresa: Por que então transferir duas máquinas de Barra Mansa para Resende?



Uma decisão da Turma Nacional de
Uniformização (TNU) dos Juizados
Especiais Federais determinou que um
segurado só pode entrar na Justiça
contra o INSS após ter feito um pedido
administrativo numa agência da
Previdência Social. O instituto tem um
prazo de 30 dias, prorrogável por mais
15, totalizando 45 dias, para responder
sobre esses processos.

É preciso procurar o INSS antes de ajuizar
ação de revisão de aposentadoria

Se você foi desligado da empresa por ter se aposentado e não recebeu os
40%, entre em contato com o diretor José Eli ou o vice-presidente Silvio
Campos, no Departamento Jurídico do Sindicato, nos telefones 2102-
2805 e 2102-2816. Nós entraremos com uma ação gratuita! É causa
ganha! Um advogado particular vai abocanhar 30% do seu dinheiro.

Aproveite o atendimento jurídico do seu sindicato. É um direito seu e,
principalmente, é gratuito!

Atenção!

O Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
aprovou nova linha de crédito de até R$ 20
mil para a compra de material de construção.
Não há limite de renda para o financiamento,
que será pago em até 120 meses, com taxa
de juro de até 12% ao ano. A taxa de juros
nominal para o FGTS será de 8,5% ao ano.

Entrou em vigor a Resolução
Normativa nº 262, que atualiza o novo
Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde. A norma determina que as
operadoras de planos de saúde deverão
oferecer cerca de 60 novos
procedimentos aos consumidores de
planos novos (contratados após janeiro
de 1999) ou adaptados à legislação.

Novas regras para plano de saúde entram em vigor
Entre as inclusões estão cirurgias por
vídeo e medicamentos para o tratamento
de doenças crônicas, além de exame
diagnóstico para câncer de mama.

Para facili tar a busca dos
consumidores, a ANS criou, em seu site
(www.ans.gov.br), uma ferra-menta
que permite consultar as novas
coberturas.         Fonte: Extra

FGTS vai financiar compra de material de construção
Os imóveis a serem reformados com

os recursos da nova linha devem estar
avaliados em, no máximo, R$ 500 mil.

Para ter acesso à nova linha de
crédito, o tomador do empréstimo precisa
ter conta no FGTS, além de comprovar a
propriedade do imóvel e a regularização
da área construída.    Fonte: Valor

Pela quinta vez consecutiva, o
governo adiou a adoção das novas
regras do ponto eletrônico. Agora, a
norma passará a valer de forma
progressiva para cada segmento da
economia. De acordo com a Portaria
n. 2.686, o novo registro eletrônico
passa a ser obrigatório a partir de 2 de

abril de 2012 para as empresas que
exploram atividades na indústria, no
comércio em geral, e no setor de
serviços; a partir de 1º de junho,  para
as empresas que exploram atividade
agroeconômica; e a partir de 3 de
setembro de 2012, para as micro-
empresas e empresas de pequeno porte.

Ponto eletrônico terá prazos progressivos

A Justiça do Trabalho aceitou pedido
de antecipação de tutela e medida
cautelar do Ministério Público do Trabalho
e declarou abusivas as demissões sem
justa causa - de novembro de 2010 a
dezembro deste ano - na matriz, em
Itapetinga e nas filiais da fábrica de
calçados Vulcabras/Azaleia. Houve
1.500 demissões na sede e 1.800
ficaram à disposição para realocação.

A Justiça também concedeu liminar
favorável ao pedido de condenação por
danos morais coletivos - equivalente a
R$14 milhões - e de reintegração de
todos os despedidos em dezembro deste
ano.

Também foram declaradas abusivas
as dispensas sem justa causa após o dia
16 pelo fechamento das filiais em
Itarantim, Maiquinique, Potiraguá, Ibicuí,
Iguaí e Itororó.          Fonte: O Globo

Justiça do Trabalho
anula demissões e
condena Vulcabras

Os valores mínimo e máximo do
seguro-desemprego dos trabalha-
dores brasileiros foram reajustados
em 14,13%, conforme decisão do
Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (Codefat)
publicada no Diário Oficial da
União. É o mesmo percentual de
aumento do salário mínimo para
2012.

Com a correção, o limite mínimo
do benefício sobe de R$ 436 para
R$ 497,69. Já o máximo vai de R$
1.019,70 para R$ 1.163,76 em
2012. O valor do seguro-
desemprego varia para cada
trabalhador conforme o salário.

Fonte: Valor

Reajuste para
seguro-desemprego

Valor pago a quem é
demitido fica 14,13% maior,
com o teto em R$ 1.163,76

O procedimento de ir primeiro ao
posto vale para casos como revisão do
teto e concessão de benefício. Em
situações como desaposentação (troca
de um benefício por outro de valor mais
alto, para quem continua trabalhando
e contribuindo para o INSS após se
aposentar) e pedidos de nova perícia
médica, é possível recorrer diretamente
aos tribunais.


