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Sindicato celebra os 25
anos da Greve de 1988

O Sindicato realizou nesta terça-feira
(12/11), um ato para celebrar os 25 anos
de greve de 1988 na CSN, com várias
homenagens a personagens que muito
contribuíram na época.

Duas homenagens tiveram destaque
especial. Uma foi para o arquiteto Oscar
Niemeyer, idealizador do Memorial Nove
de Novembro. Ele foi representado por
seu bisneto, o também arquiteto Paulo
Sérgio Niemeyer. A outra foi para o bispo
emérito Dom Waldyr Calheiros,
representado pelo bispo Dom Francisco
Biasin. Ambos receberam uma escultura
criada pela artista plástica Valmira Correia
Bastos, exclusivamente para comemorar
os 25 anos da greve de 1988.

O evento aconteceu na Praça Juarez
Antunes, na Vila Santa Cecília, e chamou
a atenção dos jovens trabalhadores que
paravam para apreciar a exposição e ouvir
os discursos daqueles que viveram esse
momento tão importante da história da
classe trabalhadora e da cidade de Volta
Redonda. Também fez parte da celebração
um ato religioso, com a presença de
representantes de várias religiões que
pronunciaram suas palavras de força e fé,
não apenas sobre o ocorrido há 25 anos,
mas para manter viva a memória daqueles
que perderam suas vidas naquela data.

Durante o ato, foram homenageados
ainda sindicalistas e representantes dos
movimentos populares, entre eles, o
diretor do sindicato, Bartolomeu Citelli,
que afirmou que a morte dos operários:
William, Valmir e Barroso, foi um ato de
covardia por parte daqueles que deram a
ordem para matar.

Ao final, dirigentes do sindicato

Data-base em setembro é
melhor para negociação que maio

As negociações salariais deste 2º
semestre têm se beneficiado da redução
gradual dos índices de preço. Diferentes
categorias conseguiram ganhos reais
maiores do que nos acordos fechados nos
primeiros seis meses do ano.

Em setembro, as campanhas de
grandes categorias obtiveram aumento
reais maiores do que a média de 1,19%
apurada pelo Dieese para o primeiro
semestre, influenciada por negociações
de sindicatos menos representativos.

Os bancários, após 23 dias de greve,
aceitaram a proposta da Fenaban de 8%
e fecharam com aumento real de 1,82%.
Os petroleiros fizeram paralização por

cerca de uma semana e acordaram
reajuste de 8,56%, o que representou
ganhos reais entre 1,82% e 2,33%.

Os metalúrgicos também fecharam
acordos com ganhos entre 2% e 2,5%
acima da inflação. Em São Paulo, a
redução de preços nos últimos meses
impactou nos ganhos reais da categoria.

O coordenador de relações sindicais
do Dieese alerta que as negociações
sindicais do 2º semestre costumam ter
ganhos reais mais significativos, já que
concentram as campanhas de categorias
com grande poder de mobilização, uma
inflação mais baixa e os resultados de
um desempenho melhor.

confirmaram o projeto do Centro de
Memória Sindical e Popular de Volta
Redonda que receberá o nome de dom
Waldyr Calheiros, e deverá ser erguido na
Praça Juarez Antunes. A ideia é que o
projeto seja feito pelo arquiteto Paulo
Sergio, bisneto do Oscar Niemeyer, que
foi um grande revolucionário na vida
pessoal e na sua profissão.

O evento foi encerrado com a fala de
Silvio Campos, vice-presidente do
sindicato, que reafirmou a importância de
resgatar a memória das lutas dos
trabalhadores e da população que se
confunde com a história da própria cidade.
“É fundamental que Volta Redonda nunca
deixe de celebrar esta data que precisa
ser lembrada como referência de luta e
união entre trabalhadores e população”.

Sindicato
homeageia grandes
personalidades em
celebração aos 25
anos da greve de
1988
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Os tribunais regionais do trabalho têm
evitado conceder reajustes salariais acima da
inflação. Os tribunais da 1ª e da 3ª região,
no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte,
respectivamente, estão entre os que mais
julgam processos de dissídio no país e não
registraram decisões com reajustes salariais
acima do índice de inflação neste ano.

Os sindicatos mais combativos sabem que
as chances de receber aumento real são
maiores quando a convenção coletiva é
acordada ainda na mesa de negociação. Por
isso, não à toa, categorias com tradição
sindical evitam levar seus respectivos dissídios
à Justiça. Os TRTs, via de regra, costumam
usar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) como base nas decisões

Tribunal Regional do Trabalho
têm julgado dissídios coletivos

sem conceder aumento real
dos casos de dissídio coletivo.

As correções acima dos índices de preços
na Justiça acontecem em situações bem
específicas, geralmente isso ocorre quando é
comprovado aumento da produtividade dos
trabalhadores ou quando os requerentes
desempenham funções de categorias que a
lei define como "diferenciadas".

Profissionais de outras áreas como
secretárias, podem reivindicar aumentos
maiores que os estabelecidos nas convenções
coletivas de suas categorias, caso seja mais
vantajosa a convenção aprovada pela
atividade preponderante da empresa que
trabalham. Se uma secretária trabalha em
montadora, por exemplo, pode demandar o
aumento acordado para os metalúrgicos.

Trabalhadores
convocados para

receberem alvarás do
“Hora de Refeição”
Esta semana, o sindicato

convocou a um grupo de 25
trabalhadores para pegarem seus
alvarás para recebimento dos
valores referentes ao processo da
“Hora de Refeição”. Cinco deles
ainda não compareceram e
devem vir ao sindicato
urgentemente:

42451 - PAULO CESAR VASCONCELOS SOBRAL42451 - PAULO CESAR VASCONCELOS SOBRAL42451 - PAULO CESAR VASCONCELOS SOBRAL42451 - PAULO CESAR VASCONCELOS SOBRAL42451 - PAULO CESAR VASCONCELOS SOBRAL
42467 - PAULO CESAR LOPES42467 - PAULO CESAR LOPES42467 - PAULO CESAR LOPES42467 - PAULO CESAR LOPES42467 - PAULO CESAR LOPES
40182 - JOCIMAR GONÇALVES BRÁS40182 - JOCIMAR GONÇALVES BRÁS40182 - JOCIMAR GONÇALVES BRÁS40182 - JOCIMAR GONÇALVES BRÁS40182 - JOCIMAR GONÇALVES BRÁS
37470 - JOSÉ ANTÔNIO ROSA37470 - JOSÉ ANTÔNIO ROSA37470 - JOSÉ ANTÔNIO ROSA37470 - JOSÉ ANTÔNIO ROSA37470 - JOSÉ ANTÔNIO ROSA
46395 - DEREK GOMES CORTEZ DE LIMA46395 - DEREK GOMES CORTEZ DE LIMA46395 - DEREK GOMES CORTEZ DE LIMA46395 - DEREK GOMES CORTEZ DE LIMA46395 - DEREK GOMES CORTEZ DE LIMA

Confira a documentação
necessária para abertura dos
processos (cópias simples):

Identidade; CPF; Comprovante de
residência; Carteira Profissional (foto,
qualificação civil e contratos de trabalho);
Cartão do PIS ou PASEP ou página da
Carteira Profissional onde o número do PIS
está anotado; Contra-cheques;
Recisões de contrato ou outros documentos
que comprovem os descontos citados nos
últimos 5 anos.

ATENÇÃO

FGTS

Identidade; CPF; Comprovante de
residência; Carteira Profissional (foto,
qualificação civil e contratos de trabalho);
Cartão do PIS ou PASEP ou página da
Carteira Profissional onde o número do PIS
está anotado; Extrato do FGTS,
fornecido pela Caixa Econômica Federal /
Carta de Concessão do Benefício (no caso
de aposentados).
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