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CAMPANHA SALARIAL 2014

A CSN chamou o sindicato
para nova rodada de
negociações para o Acordo
Coletivo 2014/2015. A reunião
foi marcada para a manhã da
próxima quarta-feira (21/5).

Governo omite informaçõesGoverno omite informaçõesGoverno omite informaçõesGoverno omite informaçõesGoverno omite informações
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Com dificuldade para cumprir a meta
de superávit do ano, o governo tenta
fazer caixa com um dinheiro destinado
aos trabalhadores mais pobres: o abono
salarial (PIS). O benefício, no valor de
um salário mínimo (R$ 724), é pago
todo ano aos trabalhadores que
recebem até dois salários. O prazo para
o recebimento do abono encerra no
dia 30 de junho. Em anos anteriores, o
governo fez campanhas publicitárias
para alertar as pessoas a procurarem
as agências da Caixa Econômica Federal
e sacar o dinheiro dentro do prazo. Este
ano, em março, o Ministério do Trabalho
iniciou os preparativos da campanha
publicitária, mas ela foi suspensa. De
acordo com integrantes do governo, a
orientação partiu do Ministério da
Fazenda e o objetivo é reservar os
recursos para compor o superávit
primário, economia que o governo faz
para o pagamento dos juros da dívida.

Segundo o Ministério do Trabalho,
há ainda 1,83 milhão de
beneficiários que não sacaram o
abono, o que equivale a uma
quantia de R$ 1,32 bilhão. Tem
direito ao abono, quem trabalhou
com carteira assinada por pelo
menos um mês no ano anterior ao
do pagamento. Para isso, é preciso
estar inscrito no cadastro do PIS há
pelo menos cinco anos. Nos saques
não efetuados até junho, o recurso

volta para o Tesouro e só pode ser
retirado mediante decisão judicial.

Entre fevereiro e abril, o percentual saiu
de 91,4% de beneficiários para 92%.
Caso mantenha esse ritmo, a tendência
é que se chegue ao fim do prazo com
mais de 7% dos beneficiários sem
receber o abono, o que deixaria nos
cofres do governo R$ 1,14 bilhão.

Alertado sobre o problema, o
Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (Codefat),
presidido por representante dos
trabalhadores, acionou a Caixa, que
alegou não ter dinheiro suficiente
para pagar o abono. Então, o
Conselho determinou que o banco
notifique todos os trabalhadores que
ainda não retiraram o valor devido.
As correspondências começaram a
ser enviadas ontem.

O Codefat depositou os valores do
abono na Caixa, usando parte dos
recursos destinados ao pagamento do
seguro-desemprego. Os dois
benefícios são bancados pelo FAT, que
está deficitário e necessita de aportes
do Tesouro para cumprir suas
obrigações. O representante da Força
Sindical no Codefat, Sérgio Luiz Leite,
disse que os conselheiros cobraram
explicações do governo federal sobre
a não realização da campanha neste
ano e não receberam resposta.

Acidente fatal
na Galvasud

NOTA DE
FALECIMENTO

É com muita tristeza que
comunicamos o falecimento
da trabalhadora Isabela
Fernandes Moreira, de 23
anos, funcionária da empresa
Galvasud, do Grupo CSN, em
Porto Real. O acidente fatal
aconteceu na madrugada
deste domingo (18/5) e o
velório foi ontem (19/5).

Isabela trabalhava desde 2010
na empresa, e estava na linha
de corte LCT1, operando o
equipamento que corta bobinas
em chapas de aço. A última
chapa ficou mal posicionada na
empilhadeira,  o casaco da
funcionária então ficou preso na
parte rotativa que posiciona a
chapa no empilhador, compri-
mindo assim parte do corpo da
moça. Mesmo sendo retirda da
máquina pelos colegas de
trabalho, Isabela faleceu.

Representantes do sindicato
passaram o dia de domingo
na empresa, averiguando o
acontecido e acompanharam
todo o velório, se colocando
a disposição da família. O
laudo da perícia técnica sai
em até 30 dias.

O SINDIMETAL -SF  informa aos
trabalhadores que ajuizaram ação de
perdas  do FGTS, (correção feita pela
“TR” que não acompanha a inflação)
que o número do processo é
0001483-96.2014.4.02.51.04.

INFORME SOBRE PROCESSO
DO FGTS - Correção do Saldo

Esperamos que a empresa faça
uma proposta que contemple
as necessidades e o
merecimento do trabalhador e
pare de tentar adiar a data-
base, que é 1º de maio.
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Está aberto o debate sobre a
natureza do processo inflacionário,
que vem prejudicando os
assalariados nos últimos anos.
Saber o que vem causando a
inflação é importante para o
trabalhador porque, dependendo
do remédio a ser ministrado pela
equipe econômica do governo, o
impacto sobre sua renda será
maior ou menor.

Para o mercado financeiro, a
inflação sobe porque a demanda é
maior que a oferta dos produtos.
Economistas interpretam que o
governo administra mal a economia,
pois teria abandonado o sistema de
metas de inflação e decidido
congelar o preço dos insumos a das
tarifas públicas. Teria errado,
também, ao não tomar nenhuma

Trabalhador não pode pagar
pelo combate à inflação

medida para conter o consumo da
população, cuja renda cresceu
muito nos últimos anos e demorou
para retomar os aumentos da taxa
de juros (Selic).

A inflação alta deve-se basi-
camente ao aumento dos preços
dos alimentos, dos preços
administrados pelo governo e
daqueles que sofrem o impacto da
sazonalidade. Os trabalhadores
são prejudicados duplamente
quando o governo se utiliza de
propostas dos banqueiros para
gerir a economia. Por si só a
aceleração da inflação ataca os
salários, reduzindo o poder de
compra. Ao combate-la por meio
do aumento dos juros, o governo
encarece o custo do dinheiro e eleva
os preços dos bens de consumo.
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Os trabalhadores abaixo
relacionados devem compa-
recer o escritório do Dr. Murilo
para deixarem os documentos
necessários para as ações da
PLR. O escritório fica na Rua
General Newton Fontoura, nº
347, Jardim Paraíba. Os
telefones são: (24) 3346-
0086 ou 3346-5859.

CS44452 CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA
CS44453 ROGERIO TOLEDO FERREIRA
CS44454 FABRICIO DA SILVA TEIXEIRA
CS44455 JOSE FERREIRA DE ALMEIDA FILHO
CS44456 MARLON ANTONIO GALVAO BUENO
CS44457 ANTONIO DIAS DAMASCENO
CS44459 MAGNO PEREIRA DELGADO
CS44460 ELIEL SOUZA DE CARVALHO
CS44466 MARILY SILVA GERMANO FERREIRA

A definição dos parâmetros da
terceirização de mão de obra no
Brasil será feita pelo Supremo
Tribunal Federal. A corte
reconheceu a “repercussão geral”
do tema na sexta-feira (16/5). Com
isso, todos os processos que
discutem a terceirização ficarão
parados até que o Supremo julgue
o mérito. A decisão deverá ser
aplicada a todos os casos, ou seja,
ao julgar o caso a corte definirá se
essa modalidade de contratação é
válida no Brasil ou não.

O caso chegou ao Supremo por
um recurso de autoria da empresa
Celulose Nipo Brasileira (Cenibra)
contra decisão da Justiça do
Trabalho que a condenou por
terceirização ilegal. A condenação
se baseou em denúncia do
Ministério Público do Trabalho
segundo a qual a companhia
terceirizava funcionários de
empreiteiras para o florestamento
e o reflorestamento. De acordo com
os procuradores, “sendo essa sua

Terceirização será analisada pelo Supremo
principal atividade, o ato
caracteriza terceirização ilegal”.

De acordo com o advogado
Marcello Badaró, é a primeira vez
que o Supremo vai analisar o
mérito da questão, encerrando a
insegurança jurídica que existe
atualmente. "É a ação mais
importante da história recente do
trabalhismo brasileiro, com
milhares de empresas e milhões de
trabalhadores interessados”.

A discussão sobre terceirização é
controversa e vai benef ic iar
milhares de empresas. Um dos
projetos que tramitam no
Congresso Nacional é o PL
4.330/2012, de autoria do
deputado Sandro Mabel (PR-GO).
O texto prevê a terceirização de
todas as atividades e funções de
qualquer empresa, pública ou
privada. Lembrando que o
Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense e demais entidades
sindicais é contra este projeto de
lei que fundamenta a terceirização

e a precarização da mão de obra
no Brasil.

A proposta causou uma reação
imediata de ministros do Tribunal
Superior do Trabalho. Dezenove
dos 26 integrantes da corte
enviaram um documentoao
deputado autor do projeto
afirmando que a proposta
provocará uma “gravíssima lesão
social de direitos sociais,
trabalhistas e previdenciários”
contra os trabalhadores.

Para o presidente do TST, ministro
Carlos Alberto Reis de Paula, o
projeto de lei em questão foi
melhorado no Congresso, mas
ainda carrega dois pontos
problemáticos: o cri tério da
especialização para permitir a
terceirização, que é muito
genérico, e a possível
fragmentação dos sindicatos.
“Haverá esvaziamento da
representação sindical e a
fragilização do sindicato dos
trabalhadores”.


