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Crise na Europa atinge em
cheio economia mundial

A crise nos países da zona do Euro vem, a cada
dia que passa, aterrorizando mais os investidores.
Durante muitos anos, os Estados Unidos e os países
europeus, considerados o primeiro mundo, foram a
locomotiva da economia mundial. Mas veio a crise
de 2008 nos EUA, que atingiu o setor imobiliário e
criou uma bolha, fazendo com que o governo
americano tivesse que injetar dinheiro nos bancos
para segurar a economia, que até hoje não se
recuperou totalmente.

Agora, vemos outra crise, iniciada na Grécia, e que

atingiu Espanha, Portugal, Itália e outros países que
não passaram por reformas e que gastam mais do que
arrecadam. O mundo se vê numa crise que pode levar
a uma recessão profunda, e um dos primeiros setores
a sentir os efeitos negativos dessa conjuntura é o
automotivo, principalmente as multinacionais. Ford e
GM, empresas americanas, e agora Peugeot, Volks e
Fiat, entre outras, vêm passando por uma reestruturação
em seus países de origem. A Peugeot, por exemplo,
chegou a vender sua sede histórica em Paris e a
realugou para pagar dívidas. O momento é difícil.

Greve dos Caminhoneiros:
Responsabilidade do Governo
Desde a semana passada, até o dia 31/7, caminhoneiros

de todo o Brasil estavam em greve contra os termos da lei
federal 12.619, publicada no último dia 30 de abril e que
entrou em vigor nesta segunda-feira. A lei que determina o
descanso de 11 horas entre duas jornadas e a parada de
30 minutos a cada quatro horas trabalhadas foi elaborada
pelo governo sem consulta ao sindicato da categoria e não
contempla as reais necessidades dos caminhoneiros.

“A lei da carga horária é tudo que a gente quer, mas estamos
solicitando o adiamento da vigência porque o governo federal
precisa se readequar às novas regras. Os postos só permitem
que os caminhoneiros estacionem nos pátios se abastecerem
no estabelecimento e muitas vezes os profissionais saem
prejudicados financeiramente, devido ao valor mais alto dos
combustíveis. Não podemos ficar às margens das rodovias
porque podemos ser multados e até mesmo assaltados”, explica
o presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos do
Sul Fluminense, Francisco Wilde Bittencourt Ferreira.

O governo federal pediu prazo até 8 de agosto para
apresentar uma resposta às reivindicações dos
caminhoneiros autônomos, mas condicionou as
negociações ao fim do bloqueio de rodovias que já dura
sete dias em vários pontos do país. A Dutra já está com o
trânsito normal, porém muitos acidentes aconteceram
durante a greve e enquanto as pistas eram liberadas.

Nos próximos 30 dias, a fiscalização da lei será apenas
educativa, dando aos caminhoneiros tempo para se
adaptarem às novas regras. Além disso, o governo cedeu
em mais dois pontos: paralisou novos registros para
transportadores e determinou igualdade de condições entre
pequenos e grandes transportadores na hora de fazer o
registro eletrônico do pagamento dos fretes.

O Sindicato dos Metalúrgicos acredita que o governo
demorou a tomar uma atitude. Toda lei feita sem
participação ou consulta aos interessados termina mal e,
como sempre, é a sociedade quem paga!

Todos os anos o Sindicato dos Metalúrgicos
realiza um sorteio de prêmios antes do
Natal. Em dezembro de 2012 não será

diferente! Este anos tem carro 0KM
esparando por você trabalhador associado!

Sindicalize-se e concorra a
automóveis 0KM em Dezembro!



A 7ª Turma do Tribunal Superior do
Trabalho (TST) reconheceu a dispensa
por justa causa de um fresador
demitido após ser flagrado por
câmeras de segurança fumando
maconha nas dependências da E & M
Indústria Mecânica, em Betim (MG),
durante o intervalo para repouso e
alimentação. A decisão, que seguiu o
voto do relator, ministro Ives Gandra
Martins Filho, reformou entendimento
do Tribunal Regional do Trabalho (TRT)
de Minas Gerais que havia afastado a
justa causa. Para os desembargadores,
apesar da atitude suspeita do
empregado, seria necessário, diante da
gravidade da acusação, uma "prova
mais robusta do que o parecer de um
perito" que se baseou apenas no
exame de imagens. No TST, o ministro
Ives Gandra Martins Filho entendeu,
porém, que o laudo pericial concluiu,
de forma segura, que realmente teria
havido o uso de entorpecente no
ambiente de trabalho, por meio de
imagens que são "absolutamente
autênticas e que não sofreram
alterações (montagem)". Assim,
entendeu que o regional, ao afastar a
justa causa, violou o artigo 482, alínea
b, da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), "porque, sem sombra
de dúvidas, a conduta do empregado
configurou mau comportamento".

Maconha no
trabalho

Os trabalhadores informaram o Sindicato que encontram a rouparia fechada
em diversos horários da madrugada. Quando tentam reclamar com o
supervisor, a secretária dele os atende mal. Os trabalhadores então

descobriram que a secretária é parente de alguns do funcionários da rouparia
e não passa as reclamações adiante! Um absurdo que precisa ser fiscalizado!

Rouparia da Coqueria

Os funcionários perderam o direito ao lanche e estão sendo descontados em 1
hora quando vão jantar, mesmo gastando menos que isso para jantar e

voltando imediatamente ao trabalho. Estão ficando muito tempo sem comer
após o almoço. Isso é injusto e descaso.

Jantar e lanche da Sankyu

A médica da Sankyu não atende o trabalhador quando este está passando
mal e não aceita atestados de mais de um dia.

Descaso com a saúde do trabalhador

Todo mês, a empresa está descontando no contra cheque dos trabalhadores
sua participação no Plano de Saúde da Amil, mas quando o funcionário

precisa usar o plano, a Amil informa que a empresa Hilub não esta pagando
e, portanto, não conseguem marca consulta.

Plano de saúde da Hilub Preditiva

Porquice no Refeitório 5
Uma funcionaria relatou que encontrou um fio de cabelo no meio da

comida. Recebemos reclamações que, há duas semanas, uma mesa que já
estava para cair há algum tempo veio ao chão e quase machucou um

trabalhador. Além disso, as bandejas estão sempre sujas de graxa ou mesmo
de comidas, pois eles costumam limpar as bandejas só de 8 em 8 dias.

Convênio com a Drogaria Moderna
Uma funcionaria da CSN foi à Drogaria Moderna fazer o orçamento de um
medicamento que precisava. Quando foi informado do preço o remédio,
mostrou o cartão de convênio da CSN e lhe disseram que o valor que lhe

passaram já estava com o desconto. Achando caro, o funcionário foi à outra
farmácia e encontrou o medicamento por um preço menor. Ao que parece, o
convênio da CSN com a Drogaria Moderna não está atendendo o trabalhador

como deveria. O Sindicato alerta à empresa que fique de olho nisso! Não
adianta de nada oferecer um serviço que não funciona!


