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CAMPANHA SALARIAL 2014

O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense entregou nesta
segunda-feira (31/3) a pauta de
reivindicações para o Acordo
Coletivo 2014/2015 para os
representantes da CSN. De acordo
com o presidente do sindicato,
Renato Soares, a pauta contém 51
itens e foi feita tendo como base
uma pesquisa realizada junto aos
trabalhadores da empresa. O
próximo passo é esperar que a
CSN analise as demandas e
marque uma reunião com o
sindicato. Até o final das
negociações, pelo menos três
reuniões deverão acontecer.

Entre os tópicos da pauta, o
sindicato reivindica um reajuste
salarial a partir de 1° maio (data-
base) de 2014, com a variação
do INPC no período de maio de
2013 a 30 de abril de 2014, além
de Aumento Real, a ser aplicado
sobre os salários já reajustados, e
a implantação de um piso salarial
de R$ 1.500 – sendo vedada a
contratação de qualquer
empregado com salário inferior.
Também consta na pauta a criação
de um novo plano de cargos e
salários, que irá abranger todos os
níveis, com critérios definidos e
progressão salarial dentro da
função.

A jornada de trabalho também
foi lembrada. O sindicato faz

Sindicato entrega pauta de
reivindicações para CSN

a negociação da PLR e a
equiparação salarial (função
igual salário igual, ou seja, a
empresa terá que pagar o mesmo
salário aos trabalhadores que
exercem funções idênticas), salvo
exceções que terão que estar
contempladas no plano de cargos
e salários, elaborado em
consenso com o sindicato.

- “Esperamos que as
negociações deste ano sejam
mais rápidas e que possamos
avançar mais. Torço para que a
empresa atenda a grande maioria
das nossas reinvindicações,
principalmente porque foram
feitas através de uma pesquisa
com os funcionários da própria
CSN” – enfatizou Renato Soares.

Esperamos que
as negociações
deste ano sejam
mais rápidas e
que possamos
avançar mais

“

”
Renato Soares

reinvindicações referentes às horas
extras e à diminuição da jornada
de trabalho, que passaria a ser não
superior a 40 horas semanais,
para aqueles que atuam em
horários administrativos. As
bonificações de férias e os
adicionais de horas noturnas,
compreendidas entre 20h e 6h,
no valor de 40% da hora normal,
entraram na pauta. Os
trabalhadores reivindicam ainda um
aumento no cartão alimentação.

Um ponto destacado pelo
presidente durante a entrega foi o
período de pré-aposentadoria.
Nele, os funcionários que
reincidirem seu contrato de
trabalho terão um prazo de seis
meses para apresentar
documentação do INSS,
comprovando o
tempo que falta
para comple-
mentar o tempo de
aposentadoria.
Em relação a isso,
terão direito ao
ajustado nessa
cláusula apenas
os empregados
que tenham
adquirido mínimo
de 50% do tempo
de serviço da CSN
e FEM.

Outros itens são
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Na primeira reunião entre as
centrais sindicais em 2014 ficou
decidida a realização de um ato
unificado para o próximo dia 9
de abril. A mobilização será em
torno da pauta dos trabalhadores
entregue à presidente Dilma
Rousseff em 2013 que não
avançou. Na agenda dos
trabalhadores estão reivindicações
antigas como a redução da
jornada de trabalho para 40 horas
semanais sem redução de salário,
o fim do fator previdenciário e a
regulamentação da negociação
com os servidores públicos.

As centrais também cobrarão
uma audiência com a presidenta
para discutir os temas que a classe
trabalhadora não abre mão de
que avançam. A reunião reafirmou
a unidade da classe trabalhadora
que, independente das eleições,
irão manter a pressão e a
mobilização para que as propostas
discutidas em 2013 tenham um
desdobramento. O momento é
propício para os trabalhadores
apresentarem uma avaliação sobre
a conjuntura e colocar na mesa
as expectativas em relação ao
próximo governo.

Há ainda a preocupação com
a política econômica e industrial.
As centrais não concordam com
o aumento de juros, nem que o
Brasil faça o inverso dos países
mais desenvolvidos, importando
produtos de alta tecnologia e
exportando manufaturados,
porque esse cenário compromete
o desenvolvimento. Outra
bandeira antiga é a reforma
agrária, e que o governo tome
medidas para combate a
rotatividade. Também não serão
aceitos retrocessos na política de
valorização do salário mínimo.

Centrais farão ato dia 9 de abril
por agenda dos trabalhadores

A Subsecretária de Estado de
Políticas para as Mulheres e o CEDIM
– Conselho Estadual dos Direitos da
Mulher prestaram homenagem, na
noite desta segunda-feira (31), a
dezesseis mulheres que participaram
da luta pela redemocratização do
país, sofrendo perseguições
políticas, prisões e torturas físicas e
psicológicas.

Entre as homenageadas, duas
pertenciam à Região Sul Fluminense
– Glória Marcia Persinoto da Silva e
Jessie Jane, que receberam flores e
um simbólico troféu ressaltando a
coragem pelo enfrentamento à
perseguição no período da Ditadura
Militar. Todas puderam expressar suas
duras lembranças, ressaltando a
garra e a dignidade com as quais
superaram tanto sofrimento que
foram obrigadas a passar na época.

Mulheres de VR
são homenageadas

pelo CEDIM

Walmart é condenada em R$
800 mil por desvio de função
A rede Walmart foi condenada

a pagar R$ 800 mil a título de
dano moral coletivo pela prática
de desvio de função na rede
atacadista Maxxi - mercados em
Santo Ângelo (RS) administrados
pela rede. A ação foi proposta
pelo Ministério Público do
Trabalho (MPT), após uma
denúncia feita pelos funcionários
e o sindicato da categoria na
região. A inspeção do Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE)
concluiu que as acusações eram
verdadeiras. O valor será
revertido ao Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT) ou a
entidades filantrópicas,

assistenciais regulares e sem
fins lucrativos situadas na
jurisdição da Vara do Trabalho
do município.

A sentença determinou que a
Walmart deixe de exigir ou
permitir que seus empregados
trabalhem em funções
diferentes daquelas para as
quais foram contratados.  A
administradora da Maxxi
também está obrigada a
apresentar os documentos
sujeitos à inspeção do trabalho,
sempre que solicitado, no dia e
hora previamente fixados pelo
auditor-fiscal. Cabe recurso da
decisão.


