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País precisa de medidas ousadas
para aquecer a economia

O mais recente pacote de
medidas de est ímulo ao
investimento vem em boa hora.
Porém, será insuficiente para
al terar o quadro de baixo
crescimento econômico previsto
para este ano, perto de 2,7%. O
governo cortou de 6% para 5,5%
a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP)  para invest imentos e
ampliou para R$ 8,4 bilhões os
gastos que pretende fazer até o
final do ano para aquecer a
economia.

Deste total, R$ 6,6 bilhões são
de compras novas, não previstas
no orçamento (veículos, máqui-
nas, equipamentos e outros bens
produzidos no Brasil). Com a
redução da TJLP, o governo
acredita que os empresários vão
retomar seus projetos de investi-
mentos.

A exemplo dos trabalhadores,
os empresários e seus represen-
tantes consideraram as medidas

- Reajuste Salarial de 4,88% retroativo a maio/2012
+ Aumento Real de 1%, a partir de setembro/2012;
- Reajuste no Cartão Alimentação de R$ 115 para R$ 145;
- Plano de saúde: a empresa está estudando a
possibilidade de corrigir as distorções e avaliar outros
planos, caso os problemas não sejam resolvidos;
- A empresa manterá Cesta de Natal;
- Os atrasados do cartão alimentação – no total de R$ 90,00 – serão pagos
em 3 parcelas de R$ 30,00 nos meses de agosto, setembro e outubro.

Errata da EMAC
No boletim anterior (893, de 8/8/2012), fizemos

um apanhado com todas as propostas aprovadas,
recusadas e que estão sendo negociadas pelas
empresas terceiras que trabalham prestando serviços
dentro da CSN. Entre elas estava a proposta da EMAC,
que foi publicada erroneamente como se fosse igual à
aprovada pelos trabalhadores CSN. A proposta correta
aprovada na EMAC, em 24/7/2012, foi a seguinte:

APROVADO

positivas, mas insuficientes para
alavancar uma expansão maior da
economia.

Valorizar o trabalho
Segundo a diretoria Executiva da

Central, as medidas não revertem
o processo de desindustrialização e
são tímidas para incentivar os
empresários a tocar seus projetos de
investimentos. Também não valori-
zam o trabalho, o emprego e a renda
do trabalhador. É claro que haverá
um impacto maior no investimento
(e no PIB), mas só em 2013.

O movimento sindical reivindica
medidas econômicas mais
ousadas a fim de reat i var a
produção, gerar empregos e
distribuir renda, o que se dará
somente com mudanças profundas
no atual modelo econômico. Uma
delas é reduzir o superávit primário
para o Estado ter maior capa-
cidade de invest ir na Saúde,
Educação, Infraest ru tura e
Tecnologia.

Lista de Inadimplentes
O proprietário de um posto de

gasolina foi condenado a pagar danos
morais de aproximadamente R$ 8 mil
por ter colocado o nome de um
consumidor em uma lista de
inadimplentes exposta em local público.
A decisão é da 17ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-
MG), que reformou em parte sentença
proferida pela comarca de Ponte Nova.
O cliente abasteceu seu carro no posto
de gasolina Irmãos Mendes, em meados
de 2007, pagando com um cheque que
foi devolvido por insuficiência de fundos.
Tão logo soube da devolução do
documento, pagou a quantia ao
estabelecimento e resgatou o cheque.
Contudo, em outubro do mesmo ano,
retornou ao local, mas o frentista que o
atendeu se recusou a abastecer o carro
dele, informando que o nome dele
constava de uma lista particular de
emitentes de cheques sem fundos. O
consumidor verificou, então, que a lista
estava afixada na vidraça do
estabelecimento comercial, exposta ao
público, e que, de fato, o nome dele
constava do papel. Em sua defesa, o
estabelecimento, entre outras alegações,
afirmou que a lista não se encontrava
afixada em local exposto ao público, que
o cliente era contumaz na emissão de
cheques sem fundos e que o pedido de
indenização não passava de uma
tentativa de enriquecimento sem causa.



Estacionamento do Conforto
A CSN está precisando realizar urgentemente o recapeamento
do estacionamento do Conforto. Há muitos buracos no espaço,

que estão comprometendo a segurança dos trabalhadores.

A CSN e a Greve dos Caminhoneiros
Os trabalhadores que não conseguiram chegar para trabalhar nos

dias da paralisação dos caminhoneiros na Dutra (30 e 31/7/) foram
tratados com descaso pela CSN. A empresa informou que não vai

abonar a falta. Isso é um absurdo, visto que nada poderia ser feito
pelo trabalhador para chegar a tempo ao seu posto de trabalho. O

salário que a CSN paga não paga um jatinho ou helicóptero!

Atraso no pagamento da Hilub
A Hilub Preditiva está com o pagamento deste mês atrasado e
não tem pagando até o 5º dia útil, conforme determina a lei.

Os trabalhadores estão a quase 2 anos sem férias. Além disso, o
Fundo de Garantia não é depositado desde março.

Novos Convênios
Despachante oficial do Detran

Onan Delgado (ex-funcionário da CSN)
Contato: (24) 9811-4049 / (24) 9254-0032
Descontos para sindicalizados. Para você que não tem
tempo de ir ao DETRAN e que quer uma pessoa de
confiança para levar seu veículo na vistoria anual.

Mesas de Bilhar na Bola 7
A empresa Bola 7 está disponibilizando 20 mesas de
bilhar para os sócios do Sindicato dos Metalúrgicos,
com 50% de desconto.
Confira os detalhes do produto:
Mesa de Bilhar Modelo Stander.
Medidas: 1,70m x 1m, com tampa de madeira.
Valor normal: R$ 1.100,00.
Desconto para sócios do Sindicato: 50%, com valor
final de R$ 550,00. Pagamento em até 4x no cheque
ou 6x no cartão de crédito sem juros.
Não inclui nenhum acessório, como bola e tacos, e frete.
Os interessados deverão procurar o Sr. Jorge Almeida,
na Secretaria Geral do Sindicato, através do telefone
(24) 2102-2834, para fornecer nome e telefone para
que a empresa entre em contato e finalize o negócio.

GM abre PDV a todos os
operários em São José

Como parte do acordo firmado no
sábado com o Sindicato dos
Metalúrgicos de São José dos Campos
(SP) – que evita a demissão imediata
de 1,84 mil trabalhadores -, a General
Motors (GM) abre hoje um Programa
de Demissão Voluntária (PDV) para
todos os 7,5 mil empregados do
complexo industrial no município.

Os trabalhadores aprovaram
ontem, em duas assembleias, a pro-
posta costurada entre representantes
da GM e do sindicato, com mediação
do Ministério do Trabalho. O acordo
prevê, além do PDV, a suspensão
temporária dos contratos de trabalho
(“lay-off”) de 940 funcionários por
cerca de quatro meses.

Em comunicado, o sindicato
destacou que é contrário à
suspensão temporária de contratos,
prevista no acordo aprovado pelos
trabalhadores. Esses 940
funcionários entrarão em férias
coletivas, de 15 dias, a partir de
amanhã. “Por isso mesmo, [a
entidade] vai realizar uma série de
atividades para garantir a
manutenção dos 1.840 postos de
trabalho na fábrica”, informa.

O acordo garante a manutenção
de 900 postos de trabalho, até 30
de novembro, com a produção de
20 unidades do Classic por hora em
São José. Uma nova rodada de
negociações, com duração de 60
dias, vai definir a situação dos
trabalhadores a partir de dezembro,
quando o setor chamado MVA
(Montagem de Veículos Automotores)
poderá ser completamente desativado.

“Esse acordo não é o que
queríamos, mas nos dará fôlego
para lutar com toda nossa força pela
manutenção de todos os postos de
trabalho”, diz no comunicado o
secretário geral do sindicato local,
Luiz Carlos Prates.

A entidade acrescenta que vai
buscar apoio dos governos nas
negociação e organizar mobilizações
contra demissões na GM.

A montadora, por sua vez,
classifica como “fundamental” a
retomada da competitividade para
que novos projetos sejam
direcionados à unidade. O último
grande investimento realizado na
fábrica, de R$ 800 milhões, foi
aprovado em meados de 2008.

Centrais enterram Fator
Previdenciário na Câmara

Sindicalistas, aposentados e
deputados promoveram, na Câmara
dos Deputados, um enterro simbólico
do Fator Previdenciário. Liderado pelo
presidente em exercício da Força
Sindical, Miguel Torres, e pelo
presidente licenciado da Central, o
deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-
SP), o Paulinho, o funeral teve como
objetivo pressionar os parlamentares
a aprovar o Projeto de Lei que acaba
com o Fator Previdenciário para as
aposentadorias pagas pelo Instituto
Nacional de Previdência Social (INSS).

A Força Sindical também discorda
da proposta do governo em adotar a
idade mínima como critério para o
trabalhador se aposentar, em troca da
extinção do Fator Previdenciário.

“Não podemos nos calar diante da
insensibilidade social do governo. A
idade mínima de 65 anos para homens
e 60 anos para mulheres é uma
injustiça com as pessoas que
ingressaram mais cedo no mercado de
trabalho”, esclarece o presidente do
Sindicato Nacional dos Aposentados
da Força, João Batista Inocentini.

Para ele, a solução é reivindicar o
fim do Fator Previdenciário e a adoção
da fórmula 85/95, que concede
benefício integral a quem, na soma da
idade com o tempo de contribuição,
alcançar o índice 85 (para a mulher) e
95 (para o homem).


