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CAMPANHA SALARIAL 2014

PESQUISA PARA CAMPANHA SALARIAL 2014

Aponte três itens que você gostaria que faça parte da pauta de reivindicações de sua empresa:

1 -1 -1 -1 -1 -

2 -2 -2 -2 -2 -

3 -3 -3 -3 -3 -

Hoje (18/3), o Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense publicou nos jornais o Edital de
Convocação de Assembleias Extraordinárias, para
definir a pauta das Campanhas Salariais de 2014
em cada empresa cujos trabalhadores são
representados pela entidade. Os funcionários da
CSN, bem como de suas prestadoras de serviço,
e que pertencem a categoria metalúrgica estão
convocados para a assembleia no DIA 27 DE

Sindicato convoca para Assembleias
MARÇO DE 2014, na sub sede do sindicato em
Volta Redonda, na Av. Antônio de Almeida, nº
603, Retiro, às 17h30, em primeira convocação, e
às 18h30, em segunda e última convocação.

Ao final deste boletim há uma pesquisa para
que o trabalhador indique os itens que gostaria
de ver na pauta da Campanha Salarial deste
ano. Destaque e deposite na urna, na saída da
empresa. Trabalhador, participe!

CS44811 - ARMANDO PIPO JÚNIOR
CS40357 - CELSO FRANCISCO DE SOUZA
CS38332 - CARLOS ALBERTO ROCHA
CS44817 - DIONISIO MAXIMO DO PRADO
CS46395 - DEREK GOMES CORTEZ DE LIMA
CS40362 - EDSON DA COSTA ALEXANDRE
CS44822 - ISAIAS MOREIRA DE SOUZA
CS49638 - JOSÉ ANGELO LEANDRO RAIMUNDO
CS42467 - PAULO CEZAR LOPES
CS42451 - PAULO CESAR VASCONCELOS SOBRAL
CS37470 - JOSÉ ANTONIO ROSA
CS46842 - MARCELO DE SOUZA
CS46844 - RENATO DE SOUZA COUTINHO

Trabalhadores que não retiraram
os alvarás do “Hora de Refeição”

Os trabalhadores listados abaixo já foram convocados, porém ainda não
compareceram ao sindicato para retirarem seus alvarás para receberem os
valores referentes ao processo da “Hora de Refeição” da CSN. O sindicato
fica na Gustavo Lira, nº 9, Centro - Volta Redonda.

CS46845 - RODOLFO M. GONÇALVES
CS46847 - ALEXANDRE CORREA DE AGUIAR
CS46851 - RENATO BARBOSA MARQUES
CS52510 - ARTHUR DE FIGUEIREDO CORREA
CS45728 - SANDRO LEONARDO G. DE OLIVEIRA
CS45658 - CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA
CS45722 - RÉGIO FLORÊNCIO DA SILVA
CS43261 - LUIZ CLAÚDIO DOS REIS
CS43282 - GIL ALEX RODRIGUES
CS43257 - ROGÉRIO MONTEIRO DE CARVALHO
CS44299 - OSMAR GONÇALVES DE ALMEIDA
CS44316 - WILLIAN VIEIRA MENDES
CS42929 - VANI RODRIGUES

CONTRACHEQUES
Alguns trabalhadores não

estão recebendo seus
contracheques pelo fato de o
banco no qual recebem não
ser conveniado. Isso não é
desculpa para prejudicar o
trabalhador! A empresa tem

obrigação de fornecer o
contracheque, isso é lei!

Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:Empresa:
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Entenda o caso:Entenda o caso:Entenda o caso:Entenda o caso:Entenda o caso:     O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) finalizou, na última quarta-feira (12/3), o
julgamento sobre a contribuição previdenciária sobre
algumas verbas trabalhistas. Por cinco votos a um, os
ministros da 1ª Seção decidiram, que não deve haver
contribuição previdenciária quando o trabalhador
recebe: auxílio-doença (até o 15º dia), o avisoauxílio-doença (até o 15º dia), o avisoauxílio-doença (até o 15º dia), o avisoauxílio-doença (até o 15º dia), o avisoauxílio-doença (até o 15º dia), o aviso
prévio indenizado (não trabalhado) e o terçoprévio indenizado (não trabalhado) e o terçoprévio indenizado (não trabalhado) e o terçoprévio indenizado (não trabalhado) e o terçoprévio indenizado (não trabalhado) e o terço
constitucional de férias (na CSN é 70%).constitucional de férias (na CSN é 70%).constitucional de férias (na CSN é 70%).constitucional de férias (na CSN é 70%).constitucional de férias (na CSN é 70%).

O caso julgado pelo STJ foi dos funcionários da empresa
Hidrojet Equipamentos Hidráulicos, e foi julgado sob o
“rito dos recursos repetitivos”, o que significa que as instâncias
inferiores, que estão julgando diversas ações como esta,
deverão aplicar o mesmo entendimento do STJ.

Todos os trabalhadores que receberam auxílio
doença, adicional de férias e aviso prévio indenizatório
no período dos últimos cinco anosúltimos cinco anosúltimos cinco anosúltimos cinco anosúltimos cinco anos tem o direito de
entrar com a ação para recuperarem esses descontos
indevidos. De acordo com o relatório "Riscos Fiscais",
apenas  a decisão relacionada ao terço constitucional
de férias já trará um impacto de R$ 5,57 bilhões.

STJ dá seu parecer sobre a contribuição
ao INSS sobre verbas trabalhistas

Muitos trabalhadores estão confusos sobre o fato da
justiça ter suspendido as ações sobre a correção do FGTS.
O objetivo da decisão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), foi o de evitar “insegurança jurídica”, que poderia
ocorrer caso alguns recebessem a correção e outros não.

Isso não significa que os trabalhadores devemIsso não significa que os trabalhadores devemIsso não significa que os trabalhadores devemIsso não significa que os trabalhadores devemIsso não significa que os trabalhadores devem
parar de entrar com as ações, mas que oparar de entrar com as ações, mas que oparar de entrar com as ações, mas que oparar de entrar com as ações, mas que oparar de entrar com as ações, mas que o
julgamento de tais processos está suspenso, atéjulgamento de tais processos está suspenso, atéjulgamento de tais processos está suspenso, atéjulgamento de tais processos está suspenso, atéjulgamento de tais processos está suspenso, até
que o Ministério Público Fque o Ministério Público Fque o Ministério Público Fque o Ministério Público Fque o Ministério Público Federal elabore umederal elabore umederal elabore umederal elabore umederal elabore um
parecer definitivo, pelo qual todas essas açõesparecer definitivo, pelo qual todas essas açõesparecer definitivo, pelo qual todas essas açõesparecer definitivo, pelo qual todas essas açõesparecer definitivo, pelo qual todas essas ações
serão julgadas, obtendo assim o mesmo resultado.serão julgadas, obtendo assim o mesmo resultado.serão julgadas, obtendo assim o mesmo resultado.serão julgadas, obtendo assim o mesmo resultado.serão julgadas, obtendo assim o mesmo resultado.

Os processos pedindo a correção dos saldos do FGTS
começaram em maio de 2013, quando o Supremo
Tribunal Federal (STF) concluiu que os precatórios deveriam
ser corrigidos por um índice que refletisse melhor a
inflação, o que não ocorria com a TR (Taxa Referencial).
Por analogia, começaram a pedir que o sistema de
correção do FGTS também fosse modificado.

Diversos trabalhadores já saíram vitoriosos em suas
ações, somando quase 25 mil em todo o pais. A decisão
da Justiça de São Paulo entendeu que o melhor índice
para a correção monetária é o INPC, pois é um índice
que orienta os reajustes da massa salarial e de benefícios
previdenciários para preservar-lhes o valor aquisitivo.

PPPPPara entrar com a ação do FGara entrar com a ação do FGara entrar com a ação do FGara entrar com a ação do FGara entrar com a ação do FGTSTSTSTSTS, o, o, o, o, o

Sobre as ações para recuperação das perdas do FGTS

Porém, menos de 200 trabalhadores já procuraram
o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense com
interesse em abrirem tal processo. O sindicato lembra
que está prestando esse serviço independente do
trabalhador ser sindicalizado.

O STJ ainda não julgou os casos de incidênciaO STJ ainda não julgou os casos de incidênciaO STJ ainda não julgou os casos de incidênciaO STJ ainda não julgou os casos de incidênciaO STJ ainda não julgou os casos de incidência
da contribuição sobre o 13º salário, as fériasda contribuição sobre o 13º salário, as fériasda contribuição sobre o 13º salário, as fériasda contribuição sobre o 13º salário, as fériasda contribuição sobre o 13º salário, as férias
gozadas e o abono de férias (abono pecuniáriogozadas e o abono de férias (abono pecuniáriogozadas e o abono de férias (abono pecuniáriogozadas e o abono de férias (abono pecuniáriogozadas e o abono de férias (abono pecuniário
– venda de 1/3 das férias), portanto, o sindicato– venda de 1/3 das férias), portanto, o sindicato– venda de 1/3 das férias), portanto, o sindicato– venda de 1/3 das férias), portanto, o sindicato– venda de 1/3 das férias), portanto, o sindicato
também está estrando com ações para ostambém está estrando com ações para ostambém está estrando com ações para ostambém está estrando com ações para ostambém está estrando com ações para os
trabalhadores que queiram reaver os descontostrabalhadores que queiram reaver os descontostrabalhadores que queiram reaver os descontostrabalhadores que queiram reaver os descontostrabalhadores que queiram reaver os descontos
destes casos.destes casos.destes casos.destes casos.destes casos.

PPPPPara entrar com a ação do INSSara entrar com a ação do INSSara entrar com a ação do INSSara entrar com a ação do INSSara entrar com a ação do INSS, o trabalhador, o trabalhador, o trabalhador, o trabalhador, o trabalhador
dever comparecer ao sindicato com cópiasdever comparecer ao sindicato com cópiasdever comparecer ao sindicato com cópiasdever comparecer ao sindicato com cópiasdever comparecer ao sindicato com cópias
simples dos seguintes documentos:simples dos seguintes documentos:simples dos seguintes documentos:simples dos seguintes documentos:simples dos seguintes documentos: 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; Contracheques;
Rescisões de contrato ou outros documentos que
comprovem os descontos citados nos últimos 5 anos.

trabalhador dever comparecer ao sindicato comtrabalhador dever comparecer ao sindicato comtrabalhador dever comparecer ao sindicato comtrabalhador dever comparecer ao sindicato comtrabalhador dever comparecer ao sindicato com
cópias simples dos seguintes documentos:cópias simples dos seguintes documentos:cópias simples dos seguintes documentos:cópias simples dos seguintes documentos:cópias simples dos seguintes documentos:
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).

Hora Extra da Laminação
Mais de 100 trabalhadores

compareceram ao sindicato para
informarem estavam lotados no setor
da Laminação no período de 26/01/09

a 11/04/09, mas seus nomes não
constam na listagem enviada pela CSN

para a abertura do processo. O
sindicato já encaminhou esses nomes
para verificação CSN e em breve tais

trabalhadores serão convocados.


