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A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense
volta a insistir com a CSN e
encaminhou ofício na manhã
desta segunda-feira (18/6) com
pedido de agendamento de
reunião para retomada das
negociações sobre o Acordo
Coletivo 2018/19.

Mesmo diante de vários argu-
mentos por parte da empresa
sobre os prejuízos econômicos
no primeiro semestre, o
sindicato entende que diante da
necessidade de reajuste nos
salários e benefícios, as
negociações não podem se
alongar tanto, considerando

Paciência tem limite,
negociação já!

Centrais querem
democracia,

desenvolvimento
com justiça social,

trabalho e emprego
Em ato político, as centrais sin-
dicais  lançaram, no início de
junho, em São Paulo, a Agenda
Prioritária da Classe Trabalha-
dora. Trata-se de documento com
22 propostas que serão entregues
aos candidatos à Presidência da
República, nas eleições de
outubro.
A 1ª ação será no dia 10 de
agosto, com a realização do ‘Dia
Nacional de Luta’ para enfrentar
o momento de crise e desem-
prego avassalador que o país
enfrenta. O trabalhador só tem o
sindicato como última trincheira.
Entre as principais diretrizes da
agenda, está a revogação da
reforma trabalhista, da Emenda
à Constituição 95, que congelou
os gastos públicos por 20 anos e
da Terceirização, além de
combater o trabalho precário.
Consta ainda, na proposta, ga-
rantir a universalização do
sistema previdenciário e sua
sustentabilidade.
Os presidentes das centrais
enfatizaram também que as
eleições são primordiais para a
construção de compromissos
com a futura agenda de
desenvolvimento do país e
reafirmam o compromisso com
a unidade de ação sindical para
combater a agenda regressiva do
governo Temer.

CAMPANHA SALARIAL 2018

que a crise está doendo tam-
bém, e principalmente, no
bolso do trabalhador.

Preocupado com a data de
validade do acordo coletivo
anterior, e em não deixar os
trabalhadores no prejuízo, o
sindicato registrou na ata da
primeira reunião que as cláu-
sulas serão mantidas e a data
base será prorrogada até 30/6,
com a garantia de todos os
benefícios (ver documento).

Portanto, a diretoria do sindi-
cato garante que, apesar do
atraso por parte da empresa,
as cláusulas estão mantidas.

Sindicato encaminha ofício à direção
da CSN pedindo agendamento para

retomada das negociações

ELEIÇÕES 2018
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Trabalhadores com menos de 60
anos ganharam o direito a sacar
recursos que estão parados na
conta do PIS/Pasep. O anúncio
foi feito na manhã desta quarta-
feira (13) pelo presidente Michel
Temer (MDB). A retirada poderá
ser feita a partir de segunda-feira
(18), mas quem não tiver pressa
pode ser interessante esperar
agosto. Isso porque as contas
são remuneradas anualmente no
mês de julho. No ano passado,
a remuneração ficou em 8%.
A ação beneficiará cotistas com
menos de 60 anos que tra-
balharam com carteira assinada
entre 1971 e 1988. Antes da
medida, o dinheiro só poderia ser
sacado por maiores de 60 anos.
O governo estima que os traba-
lhadores com menos de 60 anos
têm cerca de R$ 16 bilhões nas
contas do PIS/Pasep. Somados os

PIS/Pasep para
todas as idades

demais trabalhadores com mais
de 60 anos, a ação tem poten-
cial de injetar R$ 39,3 bilhões
na economia e poderia reforçar
o Produto Interno Bruto (PIB)
em até 0,55 ponto porcentual,
segundo o Ministério do Pla-
nejamento.
Agenda dos pagamentos
Os saques começam na segunda
(18) e serão interrompidos no
dia 29 de junho. Em julho, não
será possível movimentar re-
cursos porque é o período anual
em que todas as contas são
remuneradas. Os saques voltam
em 8 de agosto e, para quem
tem menos de 60 anos, o
período de saque será encerrado
em 28 de setembro. Traba-
lhadores com mais de 60 anos
poderão continuar sacando os
recursos normalmente, inclusive
após essa data.

1º lote da
restituição

do IRPF 2018
já está

disponível
Estão incluídos neste
primeiro lote pessoas

com prioridade, idosos e
pessoas com alguma
deficiência física,

mental ou doença grave
Contribuintes com prioridade
receberam na sexta-feira (15) o
crédito em conta da restituição
do Imposto de Renda 2018. O
dinheiro foi depositado na conta
indicada pelo contribuinte quan-
do fez a declaração.

Estão incluídos neste primeiro
lote de pessoas com prioridade,
idosos e pessoas com alguma
deficiência física, mental ou
doença grave. Este lote também
contempla restituições residuais
dos exercícios de 2008 a 2017.

A Receita libera as restituições
de declarações que não caíram
na malha fina em sete lotes, a
partir de junho, sempre entram
as pessoas que têm prioridade.
Depois, nos seguintes, o critério
para liberação passa a ser data
de envio da declaração. Quem
enviou mais cedo, recebe primeiro.

Já as declarações que apresen-
taram algum problema são libera-
das em lotes residuais depois que
as inconsistências são resolvidas
com a Receita.

O próximo lote será liberado no dia
16/7, com abertura da consulta
uma semana antes.


