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Volta Redonda, 4/7/2013. Boletim nº 1023.

O sindicato recebeu várias
denúncias de trabalhadores
preocupados porque, a partir de
1º de julho, eles só poderiam
fazer duas horas extras por dia.

O sindicato informa que trata-
se de uma ação civil pública
(ACPU) proposta pelo Ministério
Público do Trabalho, a qual foi
acatada pela Justiça do Trabalho.

Assim, a justiça estabeleceu
que, a partir de 1º de julho de
2013, todo trabalhador só

poderá fazer, no máximo, duas
horas extras por dia, sob pena
de multa de R$ 5 mil por dia e
por cada trabalhador que fizer
mais de duas horas diárias.

A CSN já recorreu da decisão
ao TRT, mas, enquanto não sai
o resultado do recurso, ela é
obrigada a cumprir a decisão por
se tratar de tutela antecipada.
Ou seja, a decisão da juiza visa
resguardar o direito que será
definido posteriormente.

Justiça limita horas
extras na CSN

Decisão judicial estabeleceu que,
desde 1º de julho, o trabalhador só pode

fazer, no máximo, duas horas extras
diárias sob pena de multa
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O valor do cartão alimentação
dos trabalhadores na mineradora da
CSN de Arcos é de R$ 327 devido
ao acordo assinado em 2011.

Na época, os funcionários de
Arcos aceitaram o reajuste somente
no mês de setembro. Enquanto em
Volta Edonda, os trabalhadores
aprovaram reatroativo a maio.

Na verdade, a CSN usou os
quatro meses que ela deixou de dar
o reajuste e não pagou os encargos
para em um único pacote
proporcionar o aumento do cartão.
Ou seja, a empresa usou o próprio
dinheiro do trabalhador de Arcos
para dar o abono no cartão
alimentação.

Em defesa da democracia e
dos direitos dos trabalhadores, a
Força Sindical e as demais centrais
vão retomar em 11 de julho a
mobilização pela pauta trabalhista
e exigir que o governo e o
Congresso Nacional  coloquem
em prática as reivindicações da
classe trabalhadora por um Brasil
melhor, com desenvolvimento,
distribuição de renda, cidadania
e justiça social.

O objetivo é destravar a
pauta no Congresso Nacional e
nos gabinetes dos ministérios,
além de mais investimentos em
saúde, educação e transporte
público de qualidade.

Dia Nacional de LutaDia Nacional de LutaDia Nacional de LutaDia Nacional de LutaDia Nacional de Luta

Entre as bandeiras que serão
levantadas está o fim dos leilões
do petróleo, o fim do fator
previdenciário, a redução da
jornada para 40 horas semanais
sem redução do salário, a reforma
agrária e o fim do Projeto de Lei
4330, que propõe na verdade
uma reforma trabalhista escondida
atrás de uma proposta de
regulamentação da terceirização.

Neste Dia Nacional de Luta, os
dirigentes do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense,
assim como outros dirigentes
sindicais e trabalhadores de
diversas categorias e os
movimentos sociais estarão nos

locais de trabalho e de grande
concentração pública fazendo
manifestações, protestos,
paralisações e greves por uma
série de reivindicações. De forma
unificada, organizada e consciente.

Vale ressaltar que a pauta
trabalhista foi aprovada e
divulgada para a sociedade
brasileira na Conferência Nacional
da Classe Trabalhadora (realizada
em 2010 no Pacaembu). E, em
março deste ano, por intermédio
da 7ª Marcha em Brasília, com
mais de 50 mil manifestantes, ela
foi reapresentada à presidência da
República, ao Congresso Nacional
e ao Supremo Tribunal Federal.

11 DE JULHO: TRABALHADORES VÃO LEVAR ÀS RUAS EM TODO O
BRASIL A PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DA CLASSE TRABALHADORA
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HOJE, 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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O sindicato vem recebendo
reclamações de trabalhadores
que estão sendo demitidos por
justa causa. A justificativa das
empresas é a falsificação de
atestados médicos.

Muitos trabalhadores quando
querem ser demitidos procuram
forçar a demissão e acabam por
tirar licenças médicas sucessiva-
mente. O sindicato está procu-
rando defender os trabalhadores na
justiça mas, quando há provas
concretas de falsificação não tem
jeito. Nesse casos, nem os melhores
advogados conseguem reverter.

Assim, os trabalhadores
acabam saindo prejudicados e só
conseguem receber os dias
trabalhados, férias proporcionais  e
ainda saem queimados, com a
carreira profissional comprometida
em carteira. E, por fim, correndo
o risco de serem processados.
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A Receita Federal se prepara liberar

a consulta ao segundo lote de
restituições do Imposto de Renda
Pessoa Física 2013. O dinheiro será
depositado no banco no próximo dia
15. A expectativa é que a consulta seja
liberada na semana que vem, mas a
Receita pode antecipá-la.

Ao todo, são sete lotes regulares. O
último está previsto para 16 de
dezembro. A restituição ficará
disponível no banco durante um ano.
Se o contribuinte não fizer o resgate
nesse prazo, deverá requerê-la por
meio da internet, mediante o
Formulário Eletrônico - Pedido de
Pagamento de Restituição, ou
diretamente no e-CAC, no serviço
Declaração IRPF. Quem não receber a
restituição até dezembro deve procurar
o extrato no site da Receita para
verificar por que caiu na malha fina.

O mercado de técnicos está em
alta no Brasil, isto é o que mostra
o estudo do Senai, que apontou
que, depois de apenas um ano de
formado, o salário desses
profissionais aumenta 24%. Nos
próximos dois anos, só a indústria
vai precisar de 5,5 milhões de
trabalhadores de nível técnico.

Os cursos técnicos podem ser
feitos em instituições públicas ou
privadas, como o Senai. A
duração média é de dois anos.
Entre os cursos técnicos mais
procurados no Brasil estão:

eletrotécnica, mecânica, segu-
rança do trabalho, eletro-
mecânica, eletroeletrônica e
automação industrial.

Profissionais com qualificação
saem na frente no mercado de
trabalho. “A gente tem uma
necessidade, uma carência muito
grande de profissionais quali-
ficados que tenham formação,
uma base sólida, que tenham
bagagem suficiente para suprir as
nossas necessidades”, afirma
Susana Hetterich, analista de
seleção de uma indústria.

Profissional técnico está
em alta no mercado de

trabalho brasileiro


