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Sankyu descumpre cláusula do
Acordo sobre reajuste de salários

O sindicato tem recebido denúncias
de funcionários da Sankyu, oriundos
de escolas técincas, que já estão
há mais de seis meses na empresa
e não tiveram seus salários
reajustados. A cláusula Vigésia Sexta
do Acordo Coletivo diz o seguinte:
“Os Auxiliares de Elétrica e Mecânica
oriundos das escolas técnicasescolas técnicasescolas técnicasescolas técnicasescolas técnicas e
Sesi/Senai terão os salários
reajustados automaticamente automaticamente automaticamente automaticamente automaticamente no
decorrer de seis meses de trabalhoseis meses de trabalhoseis meses de trabalhoseis meses de trabalhoseis meses de trabalho.
Após este período, os reajustes serão
concedidos mediante avaliação de

Pagamento
da PLR dos

funcionários
desligados

O sindicato informa aos
desligados da CSN
(licenciados, aposentados,
demitidos, etc), que tem direito
à PLR 2013, proporcional ao
tempo de serviço, receberão
no dia 20 de maio os valores
referentes ao período laboral.

desempenho, até completarem dois
anos na função, podendo ao final
serem classificaos ou não como
profissionais, de acordo com  o plano
de desenvolvimento profissional.”

Não há, no acordo, discriminação
de qual escola técnica o
profissional veio ou qualquer fator
determinante para o reajuste após
os seis primeiros meses, tendo este
que ser concedido atutomatica-
mente aos auxiliares citados. O
sindicato irá tomar providências
para que o acordo seja cumprido!

Departamento
jurídico do

sindicato convoca
trabalhadores

para entregarem
documentação

Os trabalhadores abaixo
relacionados por nome e matrícula
da CSN devem comparecer ao
setor jurídico do sindicato com
urgência, munidos dos seguintes
documentos: Carteira de Identi-
dade, CPF e Carteira de Trabalho
(páginas de identificação, foto e
do Contrato de Trabalho).

CS50721 - CELSO MARTINS FERNANDES
CS50723 - ANTÔNIO DA SILVA GOMES

CS50724 - ANDERSON MÁRCIO DE SOUSA
CS50725 - ADILSON ARISTÓVÃO CORREA
CS50734 - RENATO SILVA DE CARVALHO
CS50740 - RICARDO CARDOSO DA SILVA
CS50744 - RODRIGO LOPES DE AVELAR
CS50755 - SOLIMAR ROGÉRIO ALMICO

CS50797 - ALESSANDRO GUIMARÃES MELO
CS51484 - RANIERE JORDÃO JASMIM
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Entenda como funciona a
Licença Maternidade

Gestantes

A profissional tem direito a 120 dias de
licença-maternidade, com pagamento
de salário. Durante o período de
licença-gestante, a profissional recebe
a remuneração em forma de salário-
maternidade, direto do empregador,
que depois recebe o valor da Previ-
dência Social. No caso de empregadas
domésticas, avulsas ou produtoras
rurais, o salário-maternidade é pago
diretamente pelo INSS.

Adoção ou Guarda Judicial

A mulher que adota ou que recebe
uma criança sob guarda judicial
para fins de adoção terá direito à
licença maternidade e a receber o
salário maternidade de acordo
com a definição abaixo:

- 120 dias para crianças de até
um ano de idade;

- 60 dias para crianças de um ano
e um dia até quatro anos de idade;

- 30 dias para crianças de quatro anos
e um dia até oito anos de idade.

Leis
“A prorrogação da licença-
maternidade por mais 60 dias é
garantida às servidoras públicas
federais desde que, a servidora se
manifeste favoravelmente ao
benefício até o final do primeiro
mês após o parto ou a quem adotar
ou obtiver a guarda judicial para
fins de adoção de crianças” (Artigo (Artigo (Artigo (Artigo (Artigo
2º, parágrafos primeiro e2º, parágrafos primeiro e2º, parágrafos primeiro e2º, parágrafos primeiro e2º, parágrafos primeiro e
segundo, Decreto 6.690/08).segundo, Decreto 6.690/08).segundo, Decreto 6.690/08).segundo, Decreto 6.690/08).segundo, Decreto 6.690/08).
“No setor privado, a lei atual prevê
que a concessão da licença ampliada
é opcional para as empresas, sendo
permitido ao empregador que aderir,
o desconto das despesas em imposto
de renda” (L(L(L(L(Lei 11.770/08).ei 11.770/08).ei 11.770/08).ei 11.770/08).ei 11.770/08).

A CSN ainda não conseguiu
resolver o problema do contracheque.
O pessoal da Ponte reclama que o
sistema da intranet só dá senha
cancelada. O erro em pagamentos de
horas noturnas e feriados permanece
e os erros passados não foram
acertado até hoje.

O sindicato já recebeu
inúmeras reclamações como esta e
cobrou da CSN uma solução. O RH
informou que realmente, algumas
senhas não estão funcionando,
porém o supervisor da área está
orientado a imprimir o contracheque
para os trabalhadores que
precisarem. Caso o supervisor se
recuse a atender o pedido, o
trabalhador deve denunciar ao RH
e ao sindicato.

Contracheques

Nova tabela do Imposto de Renda
não agrada centrais sindicais

A nova tabela do Imposto de Renda
da Pessoa Física entrou em vigor no
primeiro dia deste ano, tendo sido
reajustada em 4,5%. Esse percentual
é aplicado desde 2010, mas o
governo editou a Medida Provisória
(MP) 528, estendendo sua aplicação
automática até o final do ano.
De acordo com a MP está isento do
imposto quem ganha até R$
1.787,77 por mês. A alíquota de
7,5% vale para quem ganha entre
R$ 1.787,78 e R$ 2.679,29. De R$
2.679,30 a R$ 3.572,43 a alíquota
é 15%. A Alíquota de 22,5% incide
nos salários de R$ 3.572,44 a R$
4.463,81. Já quem ganha acima

desses valores a alíquota é de 27,5%.
A Força Sindical tem alertado sobre
a defasagem entre a tabela do IR
e a inflação. A defasagem deve
fechar o ano em 60%. Com isso,
várias pessoas que eram isentas,
por causa da renda baixa,
passarão a pagar o imposto.
Enquanto a correção da tabela
fechou em 4,5%, a inflação fechou
o ano de 2013 em 5,91%. Para a
Força Sindical, a tabela não deveria
ser atrelada ao índice inflacionário,
mas ao rendimento médio do
trabalhador assalariado e incluir
deduções como aluguéis e juros das

parcelas da casa própria.
A correção da tabela do IR é uma
bandeira histórica das centrais
sindicais. Em 2013 a pressão das
centrais conseguiu levar à tramitação
no Congresso Nacional duas
proposições. O Projeto de Lei 6.094/
2013 ajusta os valores das tabelas
progressivas mensais do IRPF, das
deduções por dependentes e das
despesas com educação. Já a
Proposta de Emenda Complementar
283/2013, conhecida como PEC dos
jatinhos, prevê cobrança de IPVA
para lanchas, jatinhos e helicópteros
particulares.


