
Filiado a:

Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense Volta Redonda, 25/04/2012. Edição nº 840

Brasil produz 3 mi de toneladas de aço em março

*Deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, Presidente da Força Sindical

O crescimento da indústria nacional de apenas 1,6% e
da indústria de transformação de mísero 0,1%, em 2011,
mostra que a situação é preocupante porque produz reflexos
negativos no nível de emprego e na renda do país. O setor
industrial reduziu o ritmo de produção, deixando de criar
cerca de 500 mil empregos no ano passado.

A estagnação da economia deve-se às iniciativas do
governo federal que reduziu a demanda interna, aumentando
a taxa de juros no final de 2010 e início de 2011, assim
como a fatores externos, como o câmbio valorizado e o
consequente aumento das importações de máquinas e
equipamentos, automóveis e autopeças.

A redução de investimentos devido às incertezas do cenário
internacional também contribuiu para o desaquecimento do
setor. Este cenário mostra que o Brasil está passando por um
processo de desindustrialização. No ano passado, a indústria
de transformação representou apenas 14,6% do PIB. O
patamar foi menor só em 1956, quando a indústria
respondeu por 13,8% do PIB.

É importante destacar que a indústria de transformação
joga um papel fundamental na geração de riqueza de um
país e na melhoria das condições de vida de seu povo.  Por
isso, a Força Sindical, as outras centrais sindicais e os
empresários estão unidos para reverter este quadro.

Além de negociações com o governo, os trabalhadores estão
fazendo uma série de manifestações de protesto em grandes
cidades do país. Queremos a redução dos juros, diminuição
do spread bancário, medidas para atenuar a sobrevalorização
cambial e o fim da guerra dos portos, entre outras reivindicações!

CSN marca reunião
com Sindicato

A luta pela indústria e pelo
emprego é da sociedade

O RH da CSN marcou para esta quarta-feira (25/
04) a primeira reunião com o Sindicato para dar
continuidade às negociações do Acordo Coletivo 2012.
A reunião acontecerá às 9h, na sala 250 do antigo
Escritório Central. Duas perguntas ficam no ar... Será
que vão esperar até lá para marcar a data de
pagamento da segunda parcela da PLR? E será que
alguém da diretoria estará presente ou apenas o RH?

Ao lado, o ofício enviado pela empresa:

A produção brasileira de aço bruto em março de
2012 foi de 3,1 milhões de toneladas, representando
aumento de 2,2% quando comparada com o mesmo
mês em 2011. Os Dados são do Instituto Aço Brasil.
Em relação aos laminados, a produção de março, de
2,4 milhões de toneladas, apresentou crescimento de
3,4% quando comparada com março do ano passado.
Com esses resultados, a produção acumulada em
2012 totalizou 8,7 milhões de toneladas de aço bruto
e 6,5 milhões de toneladas de laminados, o que
significa aumento de 2,4% e de 3,0%, respectivamente,
sobre o mesmo período de 2011.

Quanto às vendas internas, o resultado de março
de 2012 foi de 1,9 milhão de toneladas de produtos,
aumento de 1,5% em relação a março de 2011. As
vendas acumuladas em 2012, de 5,3 milhões de
toneladas, mostraram crescimento de 1,3% com
relação ao mesmo período do ano anterior.

(Fonte: Jornal Diário do Vale)
E a CSN ainda tem coragem de falar em crise!



A entrada do evento é um quilo de alimento não perecível. As cartelas poderão ser retiradas, a partir
do dia 16/04/2012, na praça Juarez Antunes. É necessário levar documento de identidade e o
contra-cheque do mês de março. Somente para sindicalizados.

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), entre os anos
de 2008 e 2011, entrou com um total de 1.833 ações contra
empresas, cobrando os valores gastos com benefícios
previdenciários de vítimas de acidentes de trabalho e
doenças ocupacionais. Através da Procuradoria Geral
Federal, o INSS espera reaver, com essas ações, mais de R$
363 milhões.
De acordo com o INSS, esses processos são movidos
quando é possível recolher provas mostrando que houve
negligência da empresa, resultando em acidente de trabalho
ou doença ocupacional, devido ao não cumprimento ou à
ausência de fiscalização às normas de saúde e segurança.
O objetivo do órgão é conseguir que os empregadores que
não cumprem a legislação trabalhista arquem com os custos
dos benefícios previdenciários originados dessa prática,
como aposentadorias por invalidez e auxílios-doença.
Segundo balanço da procuradoria, o INSS obteve vitória
em 90% das ações que já foram julgadas. Os setores com
mais índices de acidentalidade no país, de acordo com o
Ministério da Previdência, são construção civil, agroindústria,
energia elétrica, metalurgia, indústria calçadista, mineração
e indústria moveleira.

Enviamos recentemente uma reclamação para a empresa,
sobre os ônibus que o trabalhador pega para ir e voltar do trabalho
na CSN. Os trabalhadores reclamaram muito da qualidade do
serviço – muitos ônibus quebravam e atrasavam todo o itinerário,
além daqueles motoristas que passavam direto do ponto – a
lotação dos veículos e a insatisfação com os horários. Recebemos
a resposta na semana passada, com o seguinte texto:

“Caro Sr. Renato, peço minhas desculpas por
qualquer transtorno que meus funcionários tenham
causado. Solicito que me passem os horários de
prioridade de entrada e saída da CSN, para que
possamos colocar veículos exclusivos para atendimento
aos representados deste conceituado Sindicato. Em
relação à quebra de veículos, já disponibilizamos 5
carros novos para atender à linha “Vista Alegre x Volta
Redonda”, e os demais irão entrar em sistema de
manutenção preventiva, implantado desde fevereiro de
2012. Em relação a funcionários que não estão parando
no ponto, solicito a identificação do número do veículo
e o horário do fato acontecido para que a empresa
tome as devidas providências. Qualquer reclamação
pode ser feita diretamente através dos telefones (24)
3323-4684 ou 3323-0375. Podem pedir para falar com
Adriana, nos horários de segunda a sexta de 07h às
11h e de 13h às 17h, e se identificarem como
funcionários da CSN. Em relação ao não cumprimento
de horários, existe um fiscal dentro da rodoviária de
Volta Redonda e outro no bairro Vista Alegre, com os
respectivos horários e rádio Nextel para informar a sede
da empresa sobre problemas em tempo real, para que
possamos agilizar qualquer solução ao ocorrido.
Qualquer outra dúvida o Sr. poderá me enviar um email,
ou agendar alguma reunião para tratarmos de mais
melhorias para nossos usuários. Obrigado pelas
informações. Sem mais para o momento.

Alexandre Cambraia Gomes – Diretor Operacional
da São João Batista Transporte Turismo LTDA.

Viação São João Batista responde ao Sindicato

INSS move 1.833 ações de cobrança
de benefício contra empresas

O Sindicato esteve em Brasília no início de abril,
representado pelo presidente Renato Soares, no Palácio
do Planalto, a convite da Presidência da República,
para acompanhar a edição do plano “Brasil Maior”,
já em sua segunda edição – a primeira foi no segundo
semestre o ano passado.
Tudo muito bonito, presença dos senadores, deputados,
ministros e secretários; além de empresários e
representantes dos trabalhadores. Já o plano... nada
de belo! É a continuidade do esfolamento da classe
trabalhadora. O governo anunciou uma série de
investimentos, mas todos na foram de empréstimos,
ou seja, vai, mas volta!
Para receber a porção de benefícios anunciados, os
empresários não assumiram nenhuma obrigação para
com os trabalhadores. Depois deram com o nosso
bolso, com a nossa previdência, uma renúncia que
chamaram de “desoneração da folha”. Nos setores
beneficiados com esse tramite, os patrões não pagarão
mais os 20% do INSS, mas os trabalhadores continuam
pagando! O governo diz que não, mas nós sabemos
que tal medida irá aumentar o déficit da previdência.
Se eles podem reduzir a contribuição dos empresários,
por que não podem dar aumento para os aposentados
e pensionistas?

Mais uma vez a conta vai
para os trabalhadores!


