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Os trabalhadores aprovaram, por
unanimidade, que a CSN tem até
segunda-feira para reabrir as
negociações do acordo coletivo, já
solicitada por ofício, entregue no dia
05 de julho. Caso isto não aconteça,
o Sindicato está autorizado a publicar,
na terça-feira, edital de convocação de
assembleia baseado na lei de GREVE.

Assembleia demonstra a força
e unidade dos trabalhadores

Apesar da política feita pela empresa para o
esvaziamento da assembleia, os trabalhadores
atenderam o chamado do sindicato e garantiram
o sucesso do nosso movimento.

Queremos parabenizar a todos aqueles que
participaram desta mobilização e, com certeza,
contribuíram para o fortalecimento da nossa luta.
Para o futuro, isso nos garantirá novas conquistas
e, acima de tudo, a unidade desta categoria.

Fomos traídos  por aqueles que primeiro falavam
em unidade e apoio a nossa luta, e que depois nos

apunhalaram pelas costas, dividindo os metalúrgicos da CSN, que sempre foram exemplo de luta.
Agora companheiros, temos que vencer os obstáculos que encontraremos pela frente, para não

deixarmos que a empresa, com seus aliados - que se vestem de cordeiros, mas são verdadeiros
lobos - continue desrespeitando o trabalhador. Vamos nos manter juntos, sindicato e trabalhadores,
assim como foi em nossa assembleia. Ficou provado, mais uma vez, que a nossa unidade é
fundamental para alcançarmos nossos objetivos.

Decisão da assembleia

CSN! A palavra
agora é sua! Os trabalhadores levantaram as mãos e aprovaram a proposta

do Sindicato



Governo quer isentar de perícia
do INSS afastamentos até 60 dias

Atestados médicos para afastamento do trabalho até 60 dias de
segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão ser
emitidos por médicos de fora do instituto, por meio de atestado
eletrônico e certificado digital. A expectativa do Ministério da
Previdência Social (MPS) e do INSS é que o sistema esteja implantado
em todo o país até maio de 2013.

O atual processo de perícia do INSS, o Sistema de Administração
de Benefício por Incapacidade (Sabi), foi criado há 12 anos e não
suporta a atual demanda.

O objetivo do ministério e do INSS com esse sistema digital é
desafogar a estrutura das perícias médicas para a concessão de
benefícios, por meio da transmissão automática de dados entre médicos
certificados e o banco de dados do instituto. Os atestados para a
conces-são de benefício devido a afastamento até 60 dias
correspondem a 20% da demanda aos peritos do instituto.

Em seguida, o mesmo sistema deverá ser implantado também para
a conces-são de outros benefícios, como incapaci-dade, auxílio doença
e invalidez, salário maternidade e aposentadoria por idade.

Resolvida a situação dos estoques, a
indústria automobilística abriu caminho
para uma retomada na produção, que
fechou o primeiro semestre 9,4% abaixo
do volume de um ano antes.

Desde setembro do ano passado, as
montadoras - pressionadas pelos altos
estoques - vêm adotando medidas para
desacelerar o ritmo de produção, o que
inclui férias coletivas, paradas pontuais
ou redução de jornadas.

Os níveis de produção devem
melhorar a partir de agora no segmento
de veículos leves. Já no caso das
montadoras de caminhões, que ainda
enfrentam um mercado retraído, a
reação ainda deve levar mais tempo, de
um a dois meses, aposta o executivo.

Estoques de veículos
voltam à normalidade

Veja na íntegra o ofício que o Sindicato enviou à CSN: A pergunta que não quer calar:

Irregularidades na CBSI
Recebemos denúncias de que o funcionário

que tem mais de 15 minutos de atraso mensais
perde a cesta básica. Além disso, só existe um
lugar para bater o ponto, onde sempre tem fila,
não dando tempo nem de tomar banho.

A empresa também não paga insalubridade ou
periculosidade, mesmo os trabalhadores tendo que
subir a uma altura de 80 metros. O salário é mínimo.

Atenção, sindicato desta empresa! Vamos agir!

Folga só aos domingos
Na LZC-3, os trabalhadores do turno estão

folgando somente aos domingos. Caso a situação
continue, iremos à Delegacia Regional do Trabalho,
para que a mesma autue mais uma vez a CSN.

Por que o Sindicato de Congonhas não fes como
o do Sul Flumiense e o de Arcos e prorrogou sua
data-base? Se eles tivessem feito isso, talvez Arcos
não teria cedido a pressão de aprovar a proposta e
estariámos todos juntos nessa luta para
conseguirmos um acordo melhor junto à CSN!


