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CAMPANHA SALARIAL 2014

Hoje é dia
de votação

Sindicato estará realizando
votação hoje, das 6h às 18h30,
sobre as propostas sugeridas
pelo mediador Dr. Luiz Felipe
Monsores Assmpção, represen-
tante do Ministério do Trabalho.

Serão apresentadas duas
propostas, fruto da avaliação da
mesa redonda realizada no
último dia 5, entre representantes
da CSN e a direção do sindicato.

Apesar de achar que nenhuma
das duas propostas
apresentadas atenda às
expectativas dos trabalhadores,
o sindicato decidiu acatar a

decisão do mediador e levar as
propostas à votação para que
os metalúrgicos tenham o seu
direito de decisão preservado.
Segundo o presidente do
sindicato, Renato Soares: “É
fundamental que os meta-
lúrgicos dividam a responsa-
bilidade de decidir sobre o que
é melhor para o acordo
coletivo. Não achamos que
houve avanço no que foi
apresentado pelo mediador,
mas, é preciso que o Ministério
do Trabalho conheça o
sentimento e o desejo do
metalúrgico da CSN”.

Por quê o dissídio coletivo é
considerado suicídio? Porque
significa o enfranquecimento da
liberdade de negociação, risco da
decisão distante da realidade do
trabalhador, demora nas decisões
em função da morosidade do
judiciário (que pode prorrogar
ainda mais o acordo coletivo, que
ainda é sujeito a recurso). Além da
incerteza de que vai atender ou não

Greve é um direito dos trabalhadores
para pressionar as empresas a darem
um reajuste salarial justo. Para
realizá-la, é preciso estar de acordo
com a legislação.

Na CSN, desde a década de 80 até
1993, quando a Companhia foi
privatizada, as greves eram feitas por
ocupação. De lá pra cá, qualquer
ameaça de greve por ocupação a
empresa já entra na justiça
solicitando o interdito proibitório.
Isso significa que, a cada dia de
ocupação, o sindicato é obrigado a
pagar multa que pode variar de R$
100 mil a R$ 200 mil por dia de
ocupação.

Na prática, isso quer dizer que, caso
os trabalhadores decidam pela
paralisação, a paralização terá que
ser feita do lado de fora da usina.

Qual foi a estratégica usada pela
CSN para enfraquecer a greve de
2007?

Primeiro, a empresa criou várias
entradas alternativas na empresa.
Segundo, os supervisores ligavam
para os trabalhadores do seu setor,
afirmando que só ele faltava na
equipe. Assim, coagidos, os
operários iam trabalhar.

Em terceiro, mantiveram os
trabalhadores que estavam dentro
da usina sob cárcere privado, com
receio de ter que parar a produção.
Os trabalhadores ficaram dentro da
usina, mesmo com o ponto fechado.
Na época, inclusive, a CSN levou
centenas colchões e lanches aos
operários. 

Dissídio coletivo
é suicídio!

às necessidades do trabalhador,
com risco de perdas de benefícios.

Dissídio coletivo trata-se de uma
ação proposta à Justiça do Trabalho
resultante do esgotamento das
possibilidades de negociação direta
entre representantes do empregado
e empregador. E para que aconteça
é necessário ser de comum acordo,
entre as partes, para que haja o
ingresso na Justiça.

Para quê
serve a
greve?
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DESCONTOS ESPECIAIS
PARA SINDICALIZADO

CURSOS

GRATUITOS

Informática, Manutenção de Computadores,
AutoCad (adolescente), Inglês (2º Módulo).

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

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ DIA
15 DE AGOSTO (SEXTA-FEIRA)

Começa nesta quinta-feira (14/8) o
pagamento do PIS/PASEP dos
trabalhadores que nasceram nos meses
de outubro, novembro e dezembro. Esse
é o segundo lote de pagamento do
benefício. O primeiro começou em 15/
7 para quem nasceu nos meses de julho,
agosto e setembro. O prazo final vai
até junho do ano que vem.

O governo deve pagar este ano quase
R$ 17 bilhões em abono para os
trabalhadores. O benefício é pago
todo ano e funciona como um 14º
salário. O valor atual é de R$ 724.
Tem direito a receber o abono o
trabalhador com pelo menos cinco
anos de cadastro no PIS/ PASEP, que
tenha trabalhado pelo menos 30 dias
no ano passado com carteira assinada
ou por nomeação no serviço público

e que tenha recebido em média até
dois salários mínimos por mês.

No caso do PIS, o pagamento é feito
pela Caixa Econômica Federal e do
PASEP pelo Banco do Brasil.
Trabalhador que tem o Cartão
Cidadão pode sacar o dinheiro nas
lotéricas.

No ano passado 1,1 milhão de
trabalhadores que tinham direito ao
abono se esqueceram de retirar o
dinheiro. Para saber se você está na lista
basta procurar um dos bancos oficiais.

Os dados do trabalhador precisam
estar sempre atualizados. O diretor de
Emprego e Salario do Ministério do
Trabalho, Rodolfo Péres Torelly, explica
que só vai receber o abono quem foi
contratado por empresas ou pelo

governo. “Todo trabalhador de pessoa
física que não tenha CNPJ, que não
contribua com PIS/PASEP não tem
direito ao abono salarial”.

Trabalhadores como empregadas
domésticas ou jardineiros, contratados
por pessoas físicas, estão de fora.

Quem tem direito ao abono precisa
procurar o banco levando um
documento de identificação com foto,
de preferência e a carteira de trabalho
com o número do PIS ou do PASEP.

Para consultar o PPPPPASEPASEPASEPASEPASEP, basta ligar
para os números 4004-0001, 0800-
729-0001 ou 0800-729-0088 (para
pessoas com deficiência). Para
consultar o PISPISPISPISPIS, basta ligar no número
0800-726-0207. As informações são
da Agência Brasil.

PIS sai na quinta-feira


