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CAMPANHA SALARIAL 2013 - CSN

Sindmetal-SF entrega
pauta de reivindicação
No ínicio da semana, o

presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Flumi-
nense, Renato Soares, entre-
gou a pauta de reivindi-
cações para o acordo sala-
rial 2013/2014 dos traba-
lhadores da CSN.

O documento foi entregue
nas mãos do gerente de
recursos humanos, Anderson Castro,
que, em breve, agendará a próxima
reunião, quando o sindicato estará
esclare-cendo possíveis dúvidas
sobre a pauta.

Renato comentou que este ano a
expectativa é positiva já que o
momento atual aponta para o
crescimento e aumento nas vendas.

- Estamos bastante otimistas,
principalmente após o anúncio do
governo de prorrogar a redução do
IPI para automóveis, caminhões e
produtos da linha branca até o final
do ano. Inclusive, a nossa previsão
para conclusão e assinatura do
acordo é até a primeira quinzena
de junho, reforça o representante
dos trabalhadores.

A Cláusula 10ª do Acordo
Coletivo vigente, que trata do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP),
é bem clara:

“Observadas às restrições
legais, a CSN entregará o
PPP no prazo de 30 dias da
solicitação dos empregados
ativos. Em caso de desliga-
mento do empregado, será

Entrega dos PPPs tem
prazo estabelecido

Entre as reivindicações, o mais
esperado é o aumento real do
salário e do cartão alimentação
que, segundo Renato, são os itens
que demandam mais investimento
na relação capital versus trabalho.

- Todo o ano, a gente discute
primeiro os benefícios, que
chamamos itens sociais. Depois
partimos para negociar os índices
de reposição, calculados pelo INPC
(Índice Nacional de Preços ao
Consumidor), e aumento real.
Vamos apostar na valorização do
trabalhador. Os trabalhadores
precisam ser mais valorizados e esse
reconhecimento passa por um
aumento real digno e merecido aos
metalúrgicos.

Sindmetal-SF
parabeniza

Ubirajara pela
vitória na AAP-VR

Ubirajara de Oliveira é
novamente eleito para a
presidência da Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Volta
Redonda (AAP-VR). A Chapa 10
vencedora obteve 2.570 votos –
contra 752 da Chapa 20 e 625 da
Chapa 30.

Este será mais um mandato de
Ubirajara, que está há 19 anos à
frente da associação. Após a
proclamação do resultado, ele
afirmou que já têm diversos projetos
a serem implantados nos próximos
meses. “A primeira coisa que vamos
fazer é terminar a segunda etapa
de obras em Barra do Piraí, onde
mais oito consultórios serão
entregues no dia 20 de maio. Em
Volta Redonda, vamos inaugurar
um centro de geriatria no Aterrado,
e, no mesmo local, implantaremos
uma academia de ginástica para
a terceira idade', garantiu.

O presidente planeja ainda
implantar um call center na AAP-
VR para que, além de facilitar a
marcação, garantir que, caso o
paciente esteja impossibilitado de
comparecer, a vaga fique liberada
para outra pessoa. Outra novidade
é que a AAP-VR passará a contar
com uma Diretoria de Esportes,
separada da de Eventos.

Tendo quase o dobro da soma
dos votos de seus dois adversários,
o comparecimento de associados
este ano foi menor do que a eleição
anterior, o que segundo ele
ocorreu, principalmente, porcausa
da chuva durante toda a quarta-
feira (27/3).

Na sede do sindicato, Renato entrega a pauta
aos representantes da CSN

entregue no ato da homolo-
gação da RCT (rescisão de
contrato de trabalho)”.

O trabalhador que não receber
o PPP de acordo com essa cláusula
deve acionar o sindicato. Isso é
caracterizado como não cumpri-
mento do Acordo Coletivo e a
empresa será denunciada à
Delegacia Regional do Trabalho.
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O Sindmetal-SF foi informado que na
cromagem de cilindro da GDL III, a ponte
rolante 22 está sem freio já há 3 meses.
Mesmo assim, os trabalhadores estão
sendo obrigados a operá-la, correndo
sérios riscos de acidentes. Isso é expor
conscientemente o trabalhador a uma
condição insegura e a CIPA deveria estar
de olho!

Nos últimos anos, a economia brasileira cresceu e trouxe resultados positivos para o mercado
de trabalho. Houve melhora nos níveis de ocupação e da massa salarial, discreta recuperação da
renda, queda do desemprego e aumento do emprego formal.

Entre 2003 e 2009, o Brasil gerou 11.752.763 novos postos de trabalho, entre vagas
celetistas e estatutárias, calculadas com base nos dados da Relação Anual de Informações Sociais
(Rais) e no Cadastro Geral de Empregados (Caged). Ao mesmo tempo, o número de desligados no
período também aumentou, passando de 12,2 milhões em 2003 para 19,9 milhões em 2009,
agravados pelo problema da rotatividade presente no mercado de trabalho brasileiro.

No ano passado, o índice de substituição de trabalhadores nas empresas brasileiras, chegou a
53,8%. Descontando fatores como demissão voluntária, aposentadoria ou morte, a rotatividade
ficou em 37,3, somando 22,7 milhões de demissões.

Terceirização, flexibilização de direitos e redução de salários são apenas uns dos sintomas
sentidos pelo trabalhador, exposto aos altos índices de rotatividade. São operários da construção
civil, agricultores, atendentes de telemarketing entre outros e, principalmente, metalúrgicos, que
convivem diariamente com a insegurança, acompanhada de constantes ameaças de demissão.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), as
empresas desligam empregados para contratar substitutos com salários menores. Uma das
substituições mais comuns é o “turnover”: demissão de funcionários com mais tempo de casa –
logo, com salários maiores – por novatos, que chegam
a ser contratados até pela metade do preço.

Essas políticas das empresas geram um retrocesso no
movimento sindical. Por isso, o Sindmetal-SF luta pela
aplicação da convenção 158 da OIT (Organização
Internacional do Trabalho), que dispõe sobre a demissão
imotivada do trabalhador e foi assinada pelo Brasil em
2008. Pela convenção, um funcionário não deve ser
demitido a menos que exista causa relacionada à
capacidade ou comportamento, necessitando comprovação
pela empresa e garantindo a ampla defesa.
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Na semana passada, a General
Motors (GM), em São José dos
Campos (SP), demitiu 598
trabalhadores do grupo dos 748
funcionários que tinham seus contratos
de trabalho suspensos no regime de
“lay off”.

A situação já vinha sendo
enfrentada, desde agosto do ano
passado, pelos trabalhadores após
sucessivos resultados negativos diante
do crescimento do mercado. A
unidade deixou de participar da
renovação do portfólio de carros de

Inflexibilidade de Sindicato causa
demissão de 598 em São José

passeio da marca e o setor conhecido
como MVA (sigla de Montagem de
Veículos Automotores) e passou a
produzir apenas o sedã Classic, após
a aposentadoria, no ano passado,
dos modelos Corsa, Meriva e Zafira.

Segundo a direção da empresa,
o fator decisivo foi a relação
conflituosa com o sindicato da região,
que se nega a flexibilizar em questões
trabalhistas, fazendo com que a
empresa desviasse seus investimentos
para as fábricas de Gravataí (RS) e
São Caetano do Sul (SP).

Convocação
O Sindmetal-SF solicita o comparecimento
com máxima urgência dos trabalhadores
abaixo relacionados:

Rogério Rubert de Souza – CS46292
Alexandre de Souza Pereira – CS46301
Adalto Luis Lima – CS46302
Alexsandro Oliveira Furtado – CS46263
Walace Santos do Sacramento – CS46173
Wendell Peterson Moreira – CS46309
Cristiano de Barros Lisboa – CS46310
Dalber de Oliveira Bastos – CS46320
Alexandre Costa Cunha – CS46323
Carlos Alberto da Silva – CS46327


