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Em matéria publicada recente-
mente, o sindicato patronal
(Metalsul) divulgou que é contra
nova súmula do TST, que trata
sobre dispensa discriminatória de
empregado portador de HIV ou
outra doença grave.

O argumento do diretor do
Metalsul foi o de que a nova
súmula “além de não citar
especificamente quais são as
doenças consideradas graves,
impõe às empresas o ônus de
realizar prova em sentido
contrário. Isto é, de que o ato da

Sindmetal-SF reafirma
sua posição contra

dispensa discriminatória
demissão foi por necessidade
inerente às atividades e não por
simples verificação de doença”.

Já o presidente do Sindmetal-
SF Renato Soares contrapõe e
afirma: “A Lei é clara quando
presume como discriminatória a
despedida de empregado
portador de HIV ou doença grave,
obrigando que o empregador
comprove em juízo que a
demissão não foi em razão da
doença. E ela possibilita, inclusive,
a reintegração deste trabalhador
à empresa”.

Mais uma vez, a gestão de
Renato Soares vem buscando
conquistar vantagens para os
trabalhadores.

Nos próximos dias, os
funcionários da CSN estarão
recebendo um kit de material
escolar para seus filhos.

Durante as reuniões de
negociações com a direção da
CSN, o sindicato, além de
defender os direitos dos
trabalhadores, busca garantir
algumas vantagens mesmo fora
do acordo coletivo. E o Kit Escolar
é um dos frutos desta política
comprometida com melhorias na
vida dos trabalhadores.

Kit Escolar
para filhos de
metalúrgicos

da CSN

Ponte da
GDL-3 (CSN)

está sem freio
Metalúrgicos da CSN têm

denunciado sobre o péssimo estado
da ponte da GDL-3 que está sem
freio, só funciona no reverso.

A direção do sindicato,
preocupada com a saúde do
trabalhador, alerta sobre o risco de
acidente. “É importante que os
trabalhadores estejam atentos e
tenham cuidado redobrado para
que não se tornem vítimas de um
acidente de trabalho. Aliás, é
inaceitável que uma empresa
desse porte coloque em risco a vida
de seus funcionários”, afirma
Renato, presidente.

RISCO DE ACIDENTESindicato acompanha
compra da CSA

O sindicato, preocupado com os
empregos dos metalúrgicos, vem
acompanhando de perto a possível compra
da CSA pela CSN. E, recebendo orientação
do Ministério da Indústria em Comércio,
depois de reunião em Brasília, estará
promovendo um abaixo-assinado para
recolher o máximo de assinaturas,
ampliando apoio e reunindo forças para
impedir que áreas da CSN sejam
desativadas.

Já é do conhecimento público que a
proposta da CSN foi acatada pela direção
do BNDES e é bem-vista no governo. A
ideia é fortalecer um grupo siderúrgico
brasileiro e nacionalizar o controle da
CSA, hoje dos alemães.

A operação de venda da CSA e da
laminadora americana, conduzida por dois
grandes bancos de investimentos, está

prevista para ser fechada neste trimestre.
O aporte do BNDES é a forma de viabilizar
o projeto de aquisição pelo grupo do
empresário Benjamin Steinbruch.

O apoio do banco é fundamental para
evitar que o negócio comprometa o perfil
financeiro da CSN. O modelo da operação,
envolve a separação dos atuais ativos de
aço da CSN – usinas de Volta Redonda
(RJ) e na Alemanha, uma laminadora nos
EUA (em Indiana) e outra em Portugal –
que passariam a compor uma nova
empresa, a “CSN Siderurgia”, que depois
seria incorporada pela CSA. Essa fusão de
ativos não envolveria a mina de ferro Casa
de Pedra e a CSN seria a controladora com
60% do capital da nova empresa. O
BNDES, por meio do BNDESPar, teria 30%
e a Vale (que hoje é dona de 27% da
CSA), uma participação minoritária.
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Apesar dos avanços no acesso
da mulher ao mercado de trabalho,
estudos mostram que elas ainda são
as mais prejudicadas quando o
assunto é pobreza. Considerando
as tarefas domésticas, as mulheres
continuam trabalhando mais e
ganhando menos.

Segundo dados preliminares,
em 2011, as mulheres
colaboraram com 27 horas
semanais em serviços domésticos,
enquanto os homens dedicaram
apenas 11, isto é, quase 3 horas
a menos por dia, segundo dados
do IBGE. No Censo de 2010, foi
constatado que entre as mulheres,
40,4% recebiam até um salário.
O mesmo rendimento alcançava
apenas 30,2% dos homens. São
cerca de 6,5 milhões de mulheres
nessa situação.

Além disso, pesquisa recente-
mente divulgada pelo instituto, no
último dia 28 de novembro, indica
que as mulheres continuam
recebendo salários menores que
os dos homens, uma média de 73%
do rendimento deles. O
cruzamento desses dados quanto
ao tempo dedicado a tarefas
domésticas e os ganhos salariais
na divisão sexual do trabalho se
torna indispensável na luta contra
a pobreza e a extrema pobreza.

Diz-se que a situação das
mulheres tem se transformado
em relação à educação, mercado
de trabalho, chefia familiar e
demais eixos da vida feminina,
mas os dados demonstram que
a desigualdade entre homens e
mulheres dificulta a erradicação
da pobreza.

Políticas públicas de
combate à pobreza são

insuficientes para
melhorar condições de
trabalho de mulheres
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Um total de 2,3 milhões de
benefícios do INSS por incapacidade
ou pensões por morte foram corrigidos.
O reajuste ocorre após o instituto rever
mais de 17,4 milhões de benefícios
pagos entre 2002 e 2009, por causa
de um acordo firmado em agosto de
2012 entre o INSS, o Ministério Público
Federal e o Sindicato Nacional dos
Aposentados e Pensionistas da Força
Sindical, homologado pela Justiça
Federal em São Paulo.

INSS revisa 2,3 milhões de benefícios
De acordo com o INSS, os números

referem-se à quantidade de benefícios
revisados e não de pessoas com direito
à revisão, já que um segurado pode
ser titular de um ou mais benefícios
sucessivos.

O cidadão que tem direito ao
benefício receberá em casa uma corres-
pondência e não precisa procurar uma
agência da Previdência Social, já que a
revisão é automática. Idosos com direito
a valores mais baixos terão prioridade.

Foi aprovado pela Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço
Público (CTASP da Câmara), o Projeto
de Lei (PL) nº 2.323/2011, que dá ao
trabalhador aposentado por invalidez o
direito às férias vencidas. O projeto
deverá ser apreciado, ainda, pela
Comissão de Constituição e Justiça de
Cidadania (CCJC) da Câmara, com

PL prevê o pagamento de férias vencidas para aposentados por invalidez

Periculosidade para os vigilantes
depende do Ministério do Trabalho

decisão conclusiva.
O aposentado nessa condição,

apesar de já ter adquirido esse direito,
acabava perdendo, quando era
aposentado por invalidez. De acordo
com o relator, o projeto repara essa
injustiça e concede o recebimento das
férias vencidas e do terço que incide
sobre elas.

O Sindmetal-SF esclarece que
a lei nº 12.740/2012, intitulada
“Lei Fenando Maia”, que dá direito
aos vigilantes de 30% a mais no
salário, aprovada em dezembro
do ano passado, depende agora
de regulamentação do Ministério
do Trabalho.

Esta Lei reconhece a profissão
de vigilante como atividade
perigosa, possibilitando a eles
(preenchidos os requisitos do art.

193 da CLT) receber o adicional
de periculosidade, correspon-
dente a 30% sobre o salário.

Agora, compete ao Ministério
do Trabalho e Emprego promover
a regulamentação das atividades
ou operações perigosas, que
constituiu Grupo Técnico, composto
por Auditores Fiscais do Trabalho,
que deverão elaborar proposta de
regulamentação das alterações
legislativas promovidas.

Atenção!
Os trabalhadores que estão no processo da hora de refeição e cujas matrículas foram
publicadas no boletim 932 devem comparecer à reunião hoje, dia 31, às 18h, no

auditório do sindicato, na sede do Retiro, que fica na Avenida Antônio de Almeida, 603.


