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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial
Redução do IPI e

infraestrutura

Renato SoaresRenato SoaresRenato SoaresRenato SoaresRenato Soares
RamosRamosRamosRamosRamos, presidente

do Sindicato dos
Metalúrgicos do
Sul Fluminense

A Força Sindical e a CNTM
(Confederação Nacional dos Trabalha-
dores Metalúrgicos) tiveram papel
expressivo na reivindicação que culmi-
nou com a medida do governo de
reduzir o IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) que incide em
produtos da linha branca (fogão,
geladeira, máquina de lavar e
tanquinho), móveis, painéis laminados
e luminárias.

Para carros, onde a renúncia fiscal é
maior, o desconto foi mantido por mais
dois meses, até outubro. A previsão
inicial é de que o desconto no impostos
para carros e eletrodomésticos valeria
só até essa sexta-feira. O IPI reduzido
para móveis expiraria em setembro. O

desconto do imposto na linha branca
venceria nesta sexta-feira (31) e foi
estendido para 31 de dezembro.

Nos casos de material de construção
e bens de capital (máquinas e
equipamentos), o fim do IPI reduzido
foi adiado de dezembro deste ano para
dezembro de 2013. Para material de
construção, quatro novos produtos (piso
laminado, piso de madeira sólida, piso
vinílico e drywall) tiveram o imposto
reduzido de 5% para zero.

Para o presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense, Renato
Soares, a medida foi positiva; “A
expectativa é que haja produção e
crescimento econômico, com mais
geração de emprego”, afirmou.

Centrais pressionam e governo
mantém redução do IPI

O Governo prorrogou a
redução do IPI para a
chamada linha branca,
móveis, materiais de
construção, automóveis, entre
outros. No entanto, o que
acontece é que nem sempre
o mesmo remédio funciona
para situações semelhantes ou
mesmo idênticas. Ou seja, o
governo terá que ser mais ágil
nas questões de infraestrutura,
como ampliação de estradas,
modernização dos setores
ferroviário e portuário, entre
outros. Se o Brasil tivesse
continuado a crescer no ritmo
em que estava há dois anos,
o país teria travado. A
infraestrutura não é suficiente
para atender a demanda
gerada pelo crescimento. Por
isso, não devemos deixar de
olhar esses setores e
promover ações também
para estes segmentos.

Processo de meia hora
de refeição

Em 2006, quando esta diretoria
assumiu o Sindicato, tendo à frente o
presidente Renato Soares, dois de
nossos compromissos eram o
restabelecimento do turno de seis
horas e o cumprimento do artigo da
CLT (veja verso do boletim) que
afirma que turnos com mais de seis
horas têm que ter uma hora de
refeição. Como era de praxe, a
diretoria passada fazia vista grossa
para as irregularidades e era
conivente com essa situação.

Entramos na justiça e agora, depois

de mais de cinco anos, podemos dizer
que estamos tendo resultados positivos
com os processos que demos entrada
no início da gestão.

Só para o trabalhador entender, os
processos, que têm dez trabalhadores
cada, foram divididos nas três varas
do Trabalho de Volta Redonda.
Algumas varas dão andamento mais
rápido do que outras. Dessa forma, já
conseguimos vitória para 500
trabalhadores. Nos nossos boletins,
vamos comunicando os nomes de
quem deve comparecer ao Sindicato.

No dia 11/09, às 17h, deverão comparecer ao Sindicato, para tratar de assuntos doNo dia 11/09, às 17h, deverão comparecer ao Sindicato, para tratar de assuntos doNo dia 11/09, às 17h, deverão comparecer ao Sindicato, para tratar de assuntos doNo dia 11/09, às 17h, deverão comparecer ao Sindicato, para tratar de assuntos doNo dia 11/09, às 17h, deverão comparecer ao Sindicato, para tratar de assuntos do
seu interesse, os seguintes trabalhadores:seu interesse, os seguintes trabalhadores:seu interesse, os seguintes trabalhadores:seu interesse, os seguintes trabalhadores:seu interesse, os seguintes trabalhadores:     Carlos Martins Tolentino (CS31286), Gilson Carlos Leite de
Lemos (CS31368), João Batista da Silva (CS31529), José Carlos dos Santos (CS31564) e Antônio Carlos
Andrade Martins (CS31654), Ayrton de Souza Marinho Júnio (30129), Leonardo Borges Messias (30130),
José Mesquita Claro (30133), Rodolpho de Oliveira Rocha (30136), Homero de Fonseca Lopes (30137),
Geraldo de Andrade Ricardo (30140), Elias Alves Isaías (30141), Leila Pereira Mateus de Aguiar (30146),
Israel Carlos da Silva (30147) e José Ribeiro de Andrade (30148).
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* 2 automóveis 0km *
* 2 poupanças de R$ 10 mil * 2 poupanças de R$ 5 mil *

Você, jovem trabalhador, que quer estudar e investir em
sua carreira, filie-se ao Sindicato dos Metalúrgicos e

usufrua dos convênios com faculdades e cursos da região!
Mais informações pelo telefone (24) 2102-2834 ou no site

www.sindmetalsf.org.br.

CSN corta lanche dasCSN corta lanche dasCSN corta lanche dasCSN corta lanche dasCSN corta lanche das
contratadascontratadascontratadascontratadascontratadas

Diversos trabalhadores da Sankyu e
de outras empresas contratadas da CSN
estão reclamando do fim do lanche. A
ordem partiu da CSN, que agora só está
fornecendo refeição para os
trabalhadores.

Recebemos denúncia de que um
supervisor da Sankyu, que está há dois
meses na área, está destratando seus
subordinados. Uma das atitudes foi
vistoriar o armário de dois trabalhadores
para verificar se estavam falando a
verdade sobre não terem roupas limpas.
Há reclamações também de que ele não
vai na área, avalia o profissional sem
conhecer seu trabalho e não deixa os
trabalhadores fazerem a troca de EPI.

Assédio moral naAssédio moral naAssédio moral naAssédio moral naAssédio moral na
SankyuSankyuSankyuSankyuSankyu

Abuso de poderAbuso de poderAbuso de poderAbuso de poderAbuso de poder
Um supervidor está maltratando os

funcionários do alto forno 3. Segundo as
denúncias, a supervisão da GIL já tomou
conhecimento do caso, mas não tomou
nenhuma providência. Estamos de olho!

O problema também acontece na GIL
central. Alguns líderes do pátio central
estão tratando mal os funcionários,
coagindo-os e praticando assédio moral.
Um colega chegou 15 minutos atrasado
e o líder o mandou de volta para casa.
Com isso, ele perdeu o dia.

Vem aí o Natal do
Metalúrgico!

No final do ano, o Sindicato vai dar um super presente de
Natal para os trabalhadores! Bingo com 6 grandes prêmios!

AssocieAssocieAssocieAssocieAssocie-----se e participe dessa festa!se e participe dessa festa!se e participe dessa festa!se e participe dessa festa!se e participe dessa festa!

Devido a uma falha na qualidade
da alimentação servida aos
trabalhadores na CSN, que é
responsabilidade da GR e da CSN,
quase 200 trabalhadores foram
contaminados, por alguma substância
ainda não descoberta. O Sindicato
está acompanhando as análises junto
à Vigilância Sanitária.

Sempre ressaltamos que segurança,
saúde e alimentação do trabalhador
são muito sérios e não podem ser
negligenciados, tratados com desleixo.
Temos o compromisso de divulgar a
real causa da intoxicação quando o
laudo sair. Se ambas as empresas (GR
e CSN) não agirem com transparência,
não haverá outro caminho senão
denunciar junto ao Ministério Público
do Trabalho e Delegacia Regional do

Contaminação de alimentos na CSN
Trabalho, para pressionar os
responsáveis a falarem a verdade.

Isso não pode voltar a acontecer,
ainda mais em uma empresa do porte
da CSN. Temos mais de 50 mil
trabalhadores na nossa base, em
empresas de diversos portes – micro,
pequenas, médias e grandes, e
nenhuma outra apresentou este tipo
de problema desde que a nossa
diretoria assumiu a gestão do
Sindicato. Na CSN, as reclamações
em relação aos refeitórios são
constantes e variadas. Esperamos que
este episódio mais grave sirva de alerta
para que os responsáveis não se
preocupem apenas com a produção,
mas também com a higiene e
qualidade da refeição servida aos seus
trabalhadores.

Artigo 71 da CLArtigo 71 da CLArtigo 71 da CLArtigo 71 da CLArtigo 71 da CLTTTTT - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração
exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para
repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e,
salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder
de 2 (duas) horas.


