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Sul Fluminense, 22/9/2015. Boletim nº 1254.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Depois de oito rodadas de
negociações da campanha
salarial, entre a direção do
Sindicato dos Metalúrgicos
e o sindicato patronal
(Metalsul), os trabalha-
dores aprovaram o reajuste
salarial de 8,34%.

O percentual aprovado
corresponde ao INPC
pleno, que será pago a
partir de 1º de agosto. O
valor de R$ 300, que
corresponde ao retroativo a
data-base, que é 1º de
maio, será pago a título de
recarga extra no cartão ali-

8,34% é o índice
de reajuste do

Metalsul

METALSUL - CAMPANHA SALARIAL 2015

Trabalhadores aprovam na
quinta-feira (17), a

Convenção Coletiva de
Trabalho 2015/2016

mentação, em três parcelas,
nos meses de setembro,
outubro e novembro.

Este percentual também
será aplicado sobre o piso
da categoria.

É importante que o
trabalhador fique atento ao
cumprimento das cláusulas
da  Convenção Coletiva de
Trabalho. Caso alguma
empresa não pratique este
percentual de aumento e as
outras clásulas, o traba-
lhador deverá, imedia-
tamente, denunciar ao
sindicato.

Nós sindicalistas, vivemos um
momento muito delicado no país.
A crise econômica vem afetando a
qualidade de vida do trabalhador
de forma feroz. Estamos sentindo
isso na conta de luz, de água, no
supermercado, enfim, afetando a
qualidade de vida de nossa família.

Desde dezembro/2014, nós
estamos discutindo com as
empresas da nossa base alternativas
para o enfrentamento da crise e o
desemprego, que já vinha sendo
previsto.

Mesmo cientes de que ainda temos
muito a superar, podemos afirmar
que nossas atitudes, desde o início
da crise, vêm trazendo um saldo
positivo nas nossas negociações, já
que priorizamos a manutenção dos
empregos. Bem antes do Programa
de Proteção ao Emprego, do
governo federal, conseguimos bons
acordos, mantendo os postos de
trabalho. Essa é a nossa política
de negociação. Uma política franca
e de enfrentamento da crise.
Mesmo assim, nos sentimos
motivados, sempre contando com
a confiança e a força da união dos
companheiros, seguimos na luta
em defesa dos nossos direitos e por
mais conquistas”.

Um forte abraço

Silvio Campos

presidente

Contamos com a
confiança e a força

da união dos
trabalhadores
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A Comissão de Trabalho
da Câmara dos Deputa-
dos 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 con-
junto com outros 14 pro-
jetos, que foram analisa-
dos pelo relator, depu-
tado Benjamin Mara-
nhão (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
conclusivo, pelas comis-
sões de Finanças e
Tributação (inclusive
quanto ao mérito); e de
Constituição e Justiça.

 Novas regras
por tempo de
contribuição
Cálculo leva em conta a
soma da idade e tempo

de contribuição da pessoa
A nova regra de cálculo das
aposentadorias por tempo
de contribuição foi estabe-
lecida pela Medida Provi-
sória nº 676, publicada no
Diário Oficial da União
desta quinta-feira (18).
Agora, o cálculo levará em
consideração o número de
pontos alcançados soman-
do a idade e o tempo de
contribuição do segurado –
a chamada Regra 85/95
Progressiva. Alcançados os
pontos necessários, será
possível receber o benefício
integral, sem aplicar o fator
previdenciário. A progres-
sividade ajusta os pontos
necessários para obter a
aposentadoria de acordo

com a expectativa de
sobrevida dos brasileiros.

Até dezembro 2016, para
se aposentar por tempo de
contribuição, sem incidên-
cia do fator, o segurado terá
de somar 85 pontos, se
mulher, e 95 pontos, se
homem. A partir de 2017,
para afastar o uso do fator
previdenciário, a soma da
idade e do tempo de
contribuição terá de ser 86,
se mulher, e 96, se homem.
A MP limita esse escalona-
mento até 2022, quando
a soma para as mulheres
deverá ser de 90 pontos e
para os homens, 100 –
conforme a tabela abaixo:

APOSENTADORIA


