
Em reunião realizada ontem, dia
21, com representantes da
empresa, a direção do sindicato
saiu com a certeza que a empresa
está brincando de discutir direitos
e conquistas dos trabalhadores.

Primeiramente, a CSN derrespeitou
a data base dos metalúrgicos, que
é 1º de maio, alegando que todos
os reajustes fossem considerados a
partir de setembro, o que, é claro,
causaria mais prejuíso aos
trabalhadores. O sindicato fez
questão de deixar claro que não
abrirá mão dos reajustes que
deverão ser retroativos a data base.
Lembrando que este impasse já
havia ocorrido na reunião anterior,
quando a empresa queria que o
acordo de reajuste fosse em janeiro.
A posição do sindicato foi, mais
uma ez, firme em não aceitar.

Veja a seguir algumas das
cláusulas que o sindicato defende
e a contra proposta da empresa:

REAJUSTE DO SALARIO:

CSN: 5,82% (INPC), a serem
pagos a partir de setembro.

SINDICATO: 5,82% (INPC) +
aumento real, a serem pagos
retroativo a 1º de maio.

REAJUSTE DO VALOR DE
EMPRÉSTIMO:

CSN: R$ 2.772

SINDICATO: R$ 4.200

CARTÃO ALIMENTAÇÃO:

CSN: R$ 312 (a partir de setembro,
ou seja, permanecendo o mesmo

valor defasado até agosto)

SINDICATO: R$ 600, com recarga
extra em dezembro, no valor de
R$ 600.

AUXÍLIO CRECHE:

CSN: R$ 427

SINDICATO: resjuste deverá ser
atualizado considerando o INPC de
2013 (7,16%) e 2014 (5,82%), já que
no ano passado a empresa não deu
aumento. Somando um percentual de
12,98%. Totalizando R$456.

SUBSTITUIÇÃO:

E, finalizando, os representantes da CSN
insinuaram a retirada da cláusula 34ª,
que garante, em caso de substituição,
o salário no mesmo valor do substituido.
A empresa quer limitar a diferença em,
no máximo, 20% do referido  salário.
Veja o texto na íntegra  sugerido pela
empresa a ser substituido: ”O
empregado designado para substituir
outro no exercíciode cargo operacional
superior ao seu, como tal não se
compreendendo os cargos adminis-
trativos e de gestão, tais como os cargos
de gerência, coordenação e supervisão,
por um período igual ou superior a 10
dias, fará jus à diferença entre o seu
salário e do substituído, diferença esta
limitada a 20% do salário do substitudo,
e devida na proporção dos dias
efetivamente trabalhados em
substituição”.

O sindicato não levará a proposta à
votação já que não atende as
expectativas dos funcionários da
empresa. E aguarda nova data para
reunião.
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CAMPANHA SALARIAL 2014 Saúde do
Trabalhador é

tema da
1ª Conferência
Macrorregional

Volta Redonda sediou, na semana
passada, a 1ª Conferência Ma-
crorregional de Saúde do Trabalhador
e da Trabalhadora. O evento acon-
teceu no Centro Universitário Geraldo
Di Biase (UGB), antecedendo a
Conferência Estadual sobre o tema.
Mais de 300 pessoas participaram,
representando instituições da região
que desenvolvem ações voltadas à
saúde do trabalhador.

As conferências têm como objetivo
definir políticas públicas no campo da
Saúde do Trabalhador e promover a
ampliação e a efetivação do controle
social, além de incentivar a discussão
de propostas relativas à saúde do
trabalhador no âmbito regional.

A conferência foi promovida pelo
Cerest (Centro de Referência de Saúde
do Trabalhador), através da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) de Volta
Redonda, com o tema “Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora, Direito
de Todos e de Todas e Dever do
Estado”.

Ao final do evento, foram eleitos
os delegados que irão participar
Conferência Estadual.

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
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Centrais no Congresso: pauta
positiva avança e CNI articula

contra propostas
profissões liberais no conceito de
categoria profissional
diferenciada. Essa proposta teve
parecer favorável do relator,
deputado João Paulo Lima (PT-PE).
Não havendo recurso para
votação no plenário da Câmara
dos Deputados, a matéria segue
para o Senado Federal.

Reação empresarial

A CNI provocou a retirada de dois
temas da pauta. Um foi o PL
6.739/06, do deputado Marco
Maia (PT-RS), que prevê que os
dias de greve não sejam
descontados do período de férias
do empregado. O outro foi o PL
843/07, do deputado Daniel
Almeida (PCdoB-BA), que permite
a ausência ao serviço para
realização de exame preventivo de
câncer do colo de útero, de câncer
de mama ou de câncer da
próstata.

Atuação sindical

As centrais sindicais, além de uma
pauta positiva para ser votada na
CCJ, também apresentaram para
os presidentes das comissões de
Finanças e Tributação; Seguridade
Social e Família; Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio;
e de Trabalho e Administração
relação com as principais
reivindicações da classe
trabalhadora em discussão nestes
colegiados.

O mesmo foi fei to para o
presidente da Câmara dos
Deputados, Henrique Eduardo
Alves (PMDB-RN), e ao ministro
da Secretar ia de Relações
Institucionais, Ricardo Berzoini.
As entidades apresentaram uma
pauta para negociação com o
governo e o setor patronal.

Na Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara dos Deputados
foram aprovadas nesta terça-feira
(20) três das 14 propostas enca-
minhadas pelas centrais sindicais ao
presidente do colegiado, deputado
Vicente Candido (PT-SP), como
prioritárias para os assalariados.

A primeira matéria aprovada foi
o Requerimento 208/14, dos
deputados Assis Melo (PCdoB-RS),
Vicente Candido (PT-SP), Chico
Alencar (PSol-RJ) e outros, com
finalidade de criar Subcomissão
Especial para analisar e propor
possíveis encaminhamentos para as
demandas da classe trabalhadora
constantes de proposições que se
encontram em tramitação na CCJ.

Trabalho da gestante

Outra proposição da agenda foi
o PL 814/07, do deputado Sandes
Junior (PP-GO), que proíbe o
trabalho da gestante ou lactante
em atividades, operações ou locais
insalubres.

O relator, deputado Anthony
Garotinho (PR-RJ), apresentou
parecer favorável. Não havendo
recurso para votação no plenário
da Câmara dos Deputados, a
matéria segue para o Senado
Federal.

Categoria diferenciada

Também foi aprovado o PL 6.320/
09, do ex-deputado Maurício
Rands (PT-PE), que inclui as


