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Após inúmeras tentativas de avançar
nas negociações com a CSN, foi
marcada para a próxima terça-feira,
dia 5 de agosto, uma mesa redonda
que vai acontecer na Gerência
Regional do Trabalho.

Há mais de quatro meses, a direção
do sindicato iniciou as negociações
do acordo coletivo de trabalho com
os representantes da empresa, sem
grandes avanços. Duas propostas
foram levadas à votação e rejeitadas
nas urnas pelos metalúrgicos da
empresa com mais de 70% dos votos.

De lá para cá, o sindicato vem
tentando retomar as negociações
mas sem êxito. E somente esta
semana ficou acertado entre as partes

que o melhor caminho é contar com
a intermediação de um representante
do Ministério do Trabalho.

Agora, o sindicato espera que com
a interferência de um mediador, a
gente avance e resolva este impasse.

Nunca, no movimento sindical, se pagou tantas causas trabalhistas

Sindicato convoca 7a turma do processo
da Laminação para receber seus alvarás

Os 50 trabalhadores abaixo relacionados deverão comparecer na sede do Sindicato, na rua Gustavo Lira, nesta
sexta-feira, dia 1/8, às 10h, para receber seus alvarás, referentes ao processo da Laminação.

44841 NICODEMOS MARIA ALVES FILHO
44845 DONATO MARCIANO SILVERIO
44959 JOSEMIR DE SOUZA LIMA
44961 ELISEU DE FREITAS CAMACHO
44969 MARCELO PEREIRA PORTELA
45014 MARCELO CARLOS MARTINS VIANA
45019 JOSE EUGENIO DA CRUZ
45021 ANDRE CARLO MORAES
45022 ERALDO NOTATO BARCELLOS
45041 JORGE WENDEL DE CARVALHO
45068 GILBERTO DE MORAES FERNANDES
45071 PAULO WAGNER DE LIMA
45106 CLAUDIO ANTONIO CAMILO

45131 RANIERE DE SOUZA E SILVA
45183 NEEMIAS COSTA ISAIAS
45247 HAROLDO JOSE MOREIRA DE ASSIS
45248 SANDRO DA SILVA MACHADO
45250 LUIZ CARLOS MIRANDA
45253 ADILSON CARVALHO FERREIRA
45255 ADILSON CESARIO SILVA
45259 GILVAN DINIZ PATRICIO
45260 AIX COSTA
45262 JOSE PEDRO BRAGA
45263 ERLI DA COSTA MIRANDA
45267 ELCIO DE ASSIS
45269 PEDRO PAULO BISPO

45270 LUCIANO NEVES ROCHA
45273 PAULO CESAR MONTEIRA DA SILVA
45275 CLAUDIO CARDOSO DE SOUZA
45282 FRANCISCO ARMANDIO FLORENCIO

DE SOUZA
45311 LUIZ DE OLIVEIRA LOPES
45312 JOAO BOSCO DE SOUZA
45341 CARLOS ANDRADE DOS REIS
45361 SERGIO RIBEIRO DA SILVA
45378 LUIZ CARLOS SOARES PEREIRA
45380 AILTON DA SILVA TEIXEIRA
45381 JOSE OSCAR VALORY
45448 AMAURI JOSE DA SILVA

45505 FABIANO LUGAO DA NOBREGA
45511 GILMAR MENDES MARCOLAN
45548 ITAMAR RODRIGUES JUNIOR
45569 FLAVIO ALTINO DE ALMEIDA
45586 SILAS DA SILVA
45590 ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
45612 SERGIO RONALDO DOS SANTOS

CUNHA
45622 LUIZ SERGIO COSTA
45624 JOVERCINO VITORINO DA SILVA
45628 JULCIMAR DOS REIS
45634 FABRICIO DE CARVALHO GUIMARAES
45661 DREYFFUS GOMES CORTEZ DE LIMA
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A Confederação Nacional da Indústria
(CNI) divulgou documento para
defender mudanças nas regras para os
acordos e convenções coletivas, por
meio da aprovação de dois projetos
de lei (PLs) que tramitam na Câmara
dos Deputados. Um deles amplia o
prazo de vigência das negociações. O
outro possibilita que os acordos se
sobreponham às leis trabalhistas.

O PL 4.193 altera o artigo nº 611 da
Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) para determinar que os acordos
coletivos prevaleçam sobre as leis
trabalhistas, desde que não contrariem
a Constituição ou as normas de saúde
e segurança do trabalhador.

Já o PL 6.411 altera o artigo nº 614
da CLT para prever que as negociações
valeriam por quatro anos, e não mais
por dois anos. O projeto prevê ainda
que as condições de trabalho acordadas
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valem apenas para o período
estabelecido entre as partes.
Atualmente, de acordo com a Súmula
nº 277 do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), um benefício garantido por meio
de acordo ou convenção coletiva
continua vigente até que uma
negociação posterior o revogue ou
altere.

A direção do sindicato é radicalmente
contra por entender que, além de não
trazer benefícios é é completamente
danoso para o trabalhador. “Há anos
atrás, o ex-ministro Francisco Dornelles
tentou fazer essas mudanças, na tentativa
de fortalecer o empregador e fragilizar
o empregado. Já que, dependendo de
quem estiver à frente de um sindicato,
o trabalhador pode ser prejudicado e
fragilizado em seus direitos trabalhistas”,
defende Renato.

Fonte: Valor Econômico

Nos cinco primeiros meses do ano, a
concessão de aposentadorias e
benefícios pela Previdência Social caiu
1,3%. É a primeira vez que isso ocorre
pelo menos desde 2005. Foi a
primeira inflexão na série crescente de
beneficiários da Previdência nos
últimos dez anos.

A menor concessão é resultado de
uma queda nos pedidos. Menos
pessoas foram ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) solicitar benefícios.
O grupo que reúne aposentadorias
normais, pensão por morte e salário
maternidade apresentou queda de
8,5% em novos pedidos. Ou seja, 142
mil pessoas a menos (em relação a
2013) solicitaram um benefício desse
tipo entre janeiro e maio.

Não há consenso sobre a explicação
para esse fenômeno. Eduardo Pereira,
coordenador-geral de Estatística do
Ministério da Previdência, levanta a

Diminuem pedidos
de aposentadoria

hipótese de que, diante de um
mercado de trabalho que já não está
mais tão favorável ao trabalhador e
com aumento de renda mais contido,
as pessoas adiaram os pedidos de
aposentadoria para evitar perda
adicional de renda neste momento.

O pesquisador do Ibre-FGV, Gabriel
Leal de Barros, e o especialista em
Previdência do Ipea, Marcelo Abi-
Ramia Caetano, avaliam que o
mercado de trabalho teria o efeito
inverso. Diante da perda de renda ou
de uma demissão, a tendência do
trabalhador é antecipar a
aposentadoria. O professor Luis
Eduardo Afonso, da USP, concorda.
As pessoas adiam a aposentadoria
em situação de pleno emprego e com
salários mais altos, diz. “A questão é
que o mercado já não está tão bom
assim, ele já mudou um pouco”,
pondera Afonso.

A Terceira Turma do Tribunal Superior
do Trabalho restabeleceu sentença
que concedeu indenização por danos
morais a um empregado que ficou
60 dias sem receber da empresa a
carteira de trabalho. O prazo para
a devolução do documento foi muito
superior às 48 horas previstas nos
artigos 29 e 53 da CLT.

O trabalhador foi contratado pela
Relacom Serviços de Engenharia e
Telecomunicação Ltda. como técnico
em manutenção de equipamentos da
TIM Celular S.A. Ao ser demitido sem
justa causa, entregou à empregadora
a carteira de trabalho em 25/4/
2011. Como as verbas rescisórias
não foram pagas e a carteira só foi
devolvida em 11/7/2011, ele buscou
a Justiça para requerer indenização
por danos morais, alegando que as
empresas incorreram em ato ilícito.

Empresa é condenada
por reter Carteira de
Trabalho por mais

de 48 horas

Atendimento jurídicoAtendimento jurídicoAtendimento jurídicoAtendimento jurídicoAtendimento jurídico

No dia 8/8, o atendimento jurídico
no Sindicato dos Metalúrgicos será
suspenso na parte da manhã,
retornando normalmente às 13h30.

CURSOS GRATUITOS

Informática, Manutenção de Computadores,
AutoCad, Inglês, RH e Panificação

INSCRIÇÕES: 28/07 a 02/08,
de 9h às 19h

Locais: Sindicato dos Metalúrgicos (Retiro)
e sede do IDE - Santa Cruz (Estrada Sta
Cecília do Ingá)

Informações: (24) 3337-4079
www.facebook.com/idemundi

Documentos necessários: foto 3x4 / cópia RG, CPF,
comprovante de residência / 1kg de alimento


