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Barra Mansa, 10/9/2015. Boletim nº 1249.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Sindicato vai ao
Ministério do Trabalho
e denuncia Votorantim

Após denuncia dos trabalhadores,
quanto à retirada do adicional de
insalubridade por parte da
Siderúrgica Votorantim, a direção do
sindicato solicitou ao Ministério do
Trabalho e Emprego, uma mesa
redonda. A solicitação foi atendida
na última terça feira (8/9), quando
foram feitos questionamentos
técnicos e jurídicos sobre a retirada
deste direito, que vem a prejudicar,
diretamente, 426 metalúrgicos da
empresa em Resende e Barra Mansa.

A mesa redonda foi solicitada em
função de um novo laudo,
unilateralmente produzido pela
empresa, ou seja, sem participação
de representante dos trabalhadores.
O resultado do laudo não foi aceito
pelos trabalhadores e nem pelo
sindicato, o que provocou uma ação
junto ao Ministério do Trabalho.

Representando o sindicato, o diretor
Almir Paulino, o coordenador de
saúde, Miguel Aguiar; a assessoria
jurídica representada pelo Dr. Maurício

GRT vai realizar uma diligência na empresa
Nogueira e Dra. Ana Paula; por
parte da empresa, o gerente de
RH da Votorantim, Sebastião
Cardoso, acompanhado de sua
assessoria jurídica e outros
representes da área de segurança.
E a agente administrativa, Adriana
Morgado, como mediadora do
Ministério do Trabalho.

Dentre outras questões, o sindicato
solicitou ao Ministério do Trabalho
e Emprego, uma diligência com o
objetivo de apurar a inexistência
dos riscos ambientais que alega a
empresa, que serviu de base para
a retirada do adicional de
insalubridade.

Na opinião do sindicato, o não
reconhecimento das áreas
insalubres acarreta um prejuízo
direto na vida profissional do
trabalhador, já que ele retarda e
prejudica a sua aposentadoria
especial, a que ele tem direito
desde que a empresa recolha os
impostos sobre os riscos ambientais
a ele exposto. Essa medida impacta
favoravelmente à folha de
pagamento da empresa em cima
do prejuízo no bolso e na saúde do
metalúrgico da Votorantim.

Representantes do sindicato se reunem com representantes da
Votorantim sob mediação do Ministério do Trabalho
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A Comissão de Trabalho
da Câmara dos Deputados
aprovou, no dia 26/8,
proposta que isenta do
Imposto de Renda e de
contribuições sociais o
adicional de férias, o 13º
salário, a conversão de um
terço das férias e as
participações nos lucros
das empresas (PPR).

O texto original (PL 2.708/
07), do deputado Luiz
Carlos Busato (PTB-RS),
tramitou em conjunto com
outros 14 projetos, que
foram analisados pelo
relator, deputado Benjamin
Maranhão (SD-PB). Ele
apresentou parecer pela
aprovação, reunindo as

Comissão de Trabalho
isenta do IR adicional de

férias, 13º salário e
abono pecuniário

sugestões das propostas
em substitutivo.

Na opinião do presidente
do sindicato, Silvio Campos:
“A isenção vai proporcionar
ao trabalha-dor, no 13º
salário, um prêmio no final
do ano pelo seu esforço. E
a mesma coisa no que se
refere à questão das férias.
Então não é justo que seja
tributado. Assim, o governo
dá com uma mão e tira com
a outra”.

O projeto ainda será
analisado, em caráter conclu-
sivo, pelas comissões de
Finanças e Tributação (inclusive
quanto ao mérito); e de
Constituição e Justiça.


