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Já não é a primeira vez que a
CSN não cumpre prazo na
entrega da cesta básica dos
trabalhadores. Este mês, nova-
mente, a demora foi de quase
20 dias, tendo a distribuição
começado no último dia 19.

Todos os meses, vários
trabalhadores reclamam ao
sindicato sobre a falta de com-
promisso da empresa em entregar
as cestas no primeiro dia útil, que é
o combinado com os funcionários.

Além disso, há o problema do
horário da distribuição. É
inadmissível que o horário de
entrega da cesta esteja
compreendido das 9h às 12h e
de 13h30 às 17h30 nos dias de
semana e entre 9h e 11h30 aos
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A bancada represen-
tativa dos empresários na
Câmara dos Deputados
aprovou o projeto que
extingue a contribuição
social de 10% sobre o
saldo total do Fundo de
Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), que é
paga pelos empregadores
no caso de demissões sem
justa causa.

O sindicato entende
esta atitude como mais
uma tentativa de golpe
contra o Fundo de
Garantia dos trabalhado-
res e contra o governo.
Agora, mesmo após a
aprovaram do texto sem
qualquer alteração, a
proposta segue para a
sanção presidencial, o que
a direção dos metalúr-

gicos não acredita que
vá acontecer.

“Inclusive, é por isso que
é de fundamental impor-
tância a realização da
reforma política principal-
mente no ítem que trata
do financiamento de cam-
panhas eleitorais por
empresários, que acabam
por eleger seus represen-
tantes que legislam a fovor
dos seus interesses e não a
favor do povo”, defende o
presidente do sindicato,
Renato Soares.

A contribuição foi
instituída em 2001 para
prover o FGTS de recursos
em função das decisões
judiciais que obrigaram o
fundo a compensar as
perdas nas contas individuais
dos trabalhadores.

Empresários apostam na
queda dos  10% do FGTS

sábados. Este é o horário que a
maioria dos funcionários está
trabalhando! E o turno, que sai
às 6h, tem que esperar até 9h
para poder pegar a cesta, e o
pessoal que sai às 12h também
tem que esperar até 13h30.
Quem sai 18h então, já fechou!

A CSN deveria orientar essa
entrega pelo melhor horário para
seus funcionários retirarem a
cesta, e não pela conveniência
de quem fica no setor de
distribuição. O correto seria
entrega contínua de 7h às
18h30, ao menos na primeira
semana.

Infelizmente, a empresa não
consegue justificar de forma
coerente estes atrasos. E isso sem

falar as tantas vezes que o
funcionário foi busca-la e não
consegue pegar. Essa questão da
péssima comunicação entre
empresa e trabalhador ainda não
foi superada. Muitos trabalha-
dores se planejam mensalmente
contando com a cesta - que é
paga - e pesa no bolso do
trabalhador.

O sindicato espera que provi-
dências sejam tomadas o mais
breve possível, e que os
trabalhadores não enfrentem
mais este tipo de problema. Não
é possível que uma empresa do
porte da CSN não consiga
operacionalizar a entrega
pontual da cesta básica do
trabalhador!
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Está circulando a notícia da
possibilidade de chegada de mais
uma empresa na região. É a Foton
Motors Group, maior montadora
de caminhões do mundo, que
pretende investir R$ 250 milhões
na construção de uma fábrica no
Estado do Rio de Janeiro. A
disputa está entre Itatiaia e
Seropédica, no Grande Rio.

O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense reconhece o
importante papel do Governo do
Estado no crescimento da região.
Principalmente do vice-
governador e coordenador de
Infraestrutura, Luiz Fernando
Pezão, que, por ser de Piraí, não

Sindicato aplaude iniciativa do
Governo de descentralização da

economia no Estado
tem medido esforços para
possibilitar novos investimentos,
fortalecendo o interior do estado.
Uma das prioridades é a indústria
automotiva que faz parte do
processo de descentralização da
economia do Rio de Janeiro e que
já responde a 10% da produção
industrial do estado.

A política de incentivo do
Governo do Estado refere-se à
construção das fábricas, através
da realização de obras de
infraestrutura no entorno e
incentivos tributários. Este ano,
só no mês de maio, foram
inauguradas duas empresas em
Resende, a Meritor e Suspensys,

ocupando uma área de 70 mil
metros quadrados, na fabricação
de componentes para a MAN
Latin America.

A iniciativa envolve a
ampliação da infraestrutura, com
obras de mobilidade, de
acessibilidade, que tem cumprido
um papel muito importante no
despertar dos interesses. Além
de outras medidas como a
política tributária de incentivo
para que mais empresas venham
para cá, como no caso da MAN
caminhões e ônibus, que foi
beneficiada pela criação de uma
lei de incentivo para renovação
da frota no estado.

As centrais sindicais decidiram
dar um prazo para que o governo
abra negociações sobre a pauta
trabalhista. Caso o governo não
abra diálogo, os dirigentes
sindicais realizarão em 30 de
agosto, o Dia Nacional de
Paralisação em todo o País.

Será dado um prazo para o
governo cumprir a pauta de
reivindicações ou abrir negociações
efetivas. Com o sucesso dos atos
já ocorridos, as centrais ganham
mais condições de negociar com o
governo.

Também ficou decidido que em
6 de agosto, as centrais farão atos
em frente as sedes de entidades

Centrais farão Dia
Nacional de paralisação

empresariais nos Estados e em
Brasília contra o Projeto de Lei
4330 que amplia a terceirização.
O projeto está em tramitação no
Congresso Nacional.

Segundo o presidente, Renato
Soares, “é importante que todos
os trabalhadores permaneçam
mobilizados para que as centrais
se fortaleçam perante o governo
e conquistem reivindicações que já
estão passando da hora de serem
dadas. Essa questão das 40 horas
semanais, por exemplo, já está
mais que madura. Além de
beneficiar a saúde do trabalhador
vai gerar milhares de empregos
no país”.

Trabalhadores com menos de
18 anos e os empregados com
mais de 50 anos de idade
poderão fracionar as férias, se o
projeto de lei aprovado hoje (17)
no Senado seguir a mesma
trajetória na Câmara dos
Deputados e receber o aval do
Planalto. Os senadores da
Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) entenderam que todos os
empregados podem optar por
dividir o período de férias ou
utilizar o período integral,
independentemente da idade.

Projeto aprovado
pelo Senado

permite o
parcelamento

de férias


