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Volta Redonda, 27/6/2013. Boletim nº 1020.

ACORDO COLETIVO DA CSN - 2013/2014

A CSN, mais uma vez, tentou tirar direitos
conquistados dos trabalhadores. Em mesa,
ela propôs o fim da bonificação de férias de
70% e a implantação do banco de horas,
reajuste somente em setembro, entre outros
absurdos. O sindicato não concorda com o
banco de horas, pois muitos funcionários,
principalmente os do turno, fazem horas
extras com frequência e já tem o valor desses
vencimentos incorporados ao seu orçamento
e padrão de vida.

Outro ponto em que não tem discussão é o
respeito à data base para o reajuste salarial,
que é 1º de MAIO! A CSN começou a propor

Sindicato não aceita reajuste fora
da data base e nem entrega

direito dos trabalhadores
esse reajuste a partir de setembro no acordo de
2008, numa conjuntura de crise, mas se vale
desta brecha e ainda insiste nisso, até hoje, nas
negociações do acordo coletivo.

Em mesa, foram apresentadas outras duas
propostas – além da que o sindicato coloca em
votação hoje – nas quais o objetivo é iludir o
trabalhador: ganha-se mais agora, mas se
perde em horas extras, FGTS, bonificação de
férias, 13º, etc.

Sindicato e trabalhadores não podem se
render às artimanhas da empresa. O acordo
salarial tem que ser justo! Agora chegou a hora
da onça beber água!

A greve geral, marcada para o dia 1º de julho e que está
sendo divulgada através do Facebook, não tem o apoio das centrais
sindicais. Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos,
Renato Soares, somente os sindicatos, legítimos representantes
dos trabalhadores, podem convocar greves. “Quem convoca greve
é sindicato, e não uma página anônima de Facebook”, afirma.

As executivas nacionais de todas as centrais estão se reunindo
para debater a conjuntura, reafirmar sua pauta de reivindicações e
decidir o calendário de mobilização em defesa da classe trabalhadora,
de forma organizada e responsável, como sempre foi feito.

A convocação para a suposta greve é mais uma iniciativa de
grupos oportunistas, sem compromisso com os trabalhadores, e
que querem confundir e gerar insegurança à população. E, mais
do que isso, querem colocar em risco conquistas que sindicatos e
trabalhadores lutaram muito para conseguir.

“É preciso tomar muito cuidado com falsas notícias que
circulam nas redes sociais”, alerta Renato.

Centrais sindicais divulgam
nota sobre greve geral

“Quem convoca greve é o sindicato, e não
página anônima de Facebook”, afirma Renato

PORQUE O DISSÍDIO COLETIVO
DEVE SER ÚLTIMA OPÇÃO

Em época de campanha salarial, a direção
do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense
prioriza sempre o diálogo direto com as
empresas, já que desburocratiza e acelera a
conclusão do acordo coletivo de trabalho.

A assessoria jurídica da entidade, ciente da
Emenda Constitucional 45/2004, que trata do
ajuizamento de Dissidio Coletivo e que exige a
CONCORDANCIA DO SINDICATO E DA
EMPRESA, sob pena de extinção do processo
sem julgamento do mérito, e com conhecimento
de que o Tribunal Regional do Trabalho, no que
se refere ao Reajuste Salarial, tem concedido
apenas o INPC, INDEFERINDO QUALQUER
PRETENSÃO DE AUMENTO REAL, tem evitado
o máximo possível chegar ao ponto do dissídio.

Como se trata de processo judicial, o
julgamento segue os procedimentos como
qualquer outro processo, sem prazo para o seu
julgamento definitivo, inclusive, podendo haver
recurso para o Tribunal Superior do Trabalho,
em Brasília, o que poderá gerar insegurança
na aplicação do INPC concedido pelo TRT e
retardar ainda mais o processo.
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Dia 4 de julho, às 15 horas, na sede do Sindicato
do Retiro (Av. Antonio de Almeida, 603)

Música ao vivo com
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1º prêmio: liquidificador
2º prêmio: batedeira
3º prêmio: ventilador
4º prêmio: sanduicheira
5º prêmio: edredon
6º prêmio: micro-ondas
7º prêmio: poupança de R$ 1.000
8º prêmio: poupança de R$ 1.500
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TRABALHADOR PODERÁ CONSULTAR
SEU PROCESSO DA “HORA DE

REFEIÇÃO” PELO TELEFONE
Os trabalhadores que não puderem

comparecer ao sindicato para verificar o
andamento de seu processo poderão agora
fazê-lo por telefone.

Esta decisão da presidência do sindicato foi
com o objetivo de facilitar o atendimento dos
metalúgicos já que o processo envolve mais de
4 mil trabalhadores.

Os interessados poderão ligar para tomar
conhecimento do número do processo o que
permitirá consultar e acompanhar o andamento
processual através do site www.trt1.jus.br.

O telefones que já estão disponíveis são
2102.2816 e 2102.2805, de segunda a sexta-
feira das 8h às 17h. A consulta pessoal continua
a seguir os mesmos dias e horários: terças e
quartas, das 9h às 12h (com o Dr. Maurício) e
das 14h às 17h (com a Dra Stela).

Na tarde desta terça-feira (25/
6), várias lideranças e represen-
tantes de movimentos sociais,
preocupados com a situação de
contaminação do solo enfrentada
pelas mais de 750 famílias
residentes do bairro Volta Grande
IV, estiveram reunidos no auditório
da prefeitura para debater
propostas que possam ajudar a
mudar a vida desses moradores.

A atividade foi realizada pelo
Conselho Municipal de Direitos
Humanos de Volta Redonda, que
proporcionou a todos enriquecer-
se de informações através da
palestra proferida pelo engenheiro
e presidente do Sindicato dos
Engenheiros de Volta Redonda
(SENGE-VR), João Thomaz que
explanou sobre estudo que vem
sendo realizado pelo SENGE-VR.

Durante o evento, também
foram ouvidos a ex-vereadora Neuza
Jordão, atual responsável pela
Coordenadoria de Prevenção às
Drogas; Délio Guerra, da Comissão
Ambiental Sul; João Helvécio,
defensor público de Volta Redonda.
A presidente da Comissão Municipal
de Direitos Humanos, Maria
Conceição dos Santos, ressalta que
o evento demonstrou o grau de
interesse e envolvimento da
população da cidade, através da
participação positiva de lideranças
dos movimentos sociais. “Ficamos
todos satisfeitos com a participação
de entidades ligadas ao movimento
social de nossa cidade. Inclusive,
foram bem interessantes as várias
sugestões de mobilização em def-
esa daquelas famílias, que sofrem
pela imprudência e a possibilidade

real de sofrerem de doenças
crônicas e letais. O principal objetivo
deste conselho é justamente a
defesa da vida”.

Estiveram presentes represen-
tantes da Secretaria da Mulher do
Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense, Movimento Ética na
Política (MEP), Movimento Fé e
Política, Federação da Associação
de Moradores (FAM), Coordena-

Volta Redonda se une pelas
famílias do Volta Grande IV
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dora das Pastorais Sociais da Diocese
de Barra do Piraí/Volta Redonda,
Associação de Mulheres Beth Lobo/
VR, Associação de Pais e Amigos
(APAE), Pastoral Carcerária,
Associação de Rádios Comunitárias,
Unidade Básica de Saúde do bairro
Volta Grande IV, Conselho Comu-
nitário de Segurança e, por fim,
representantes de várias associa-
ções de moradores de Volta Redonda.

João Thomaz, presidente do SENGE-VR, fala sobre o grau de contaminação do
Volta Grande IV e sobre os riscos à saúde dos moradores


