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Campanha salarial 2011

Negociação já!
Proposta já!
O tempo está passando e,
até o momento, as empresas
terceiras não apresentaram
proposta para o acordo coletivo 2011 que contemplasse o
pagamento da PLR, abono e
reajuste salarial.
Se alguém anda dizendo, na
fábrica, que as negociações
com o sindicato estão acontecendo, é mentira! O que recebemos das empresas foram
as reclamações, choradeiras e
muito blá, blá, blá. Para a direção do sindicato, negociação é quando as empresas trazem propostas que possam ser
levadas à apreciação dos trabalhadores.
Paciência tem limite! É o
que se ouve no interior da fábrica e, como é a prática desse sindicato, nós estamos tentando esgotar todas possibilidades de negociação até tomarmos atitudes mais radicais.
Esperamos que essa semana as terceiras apresentem suas
propostas para que possamos
levar para decisão dos trabalhadores. E, mais uma vez, avi-

samos, propostas que não sindicato.
contemplem PLR, abono e auNão vamos cair no 1º de
mento de salário pode ser abril.
considerada rejeitada pelo
Se não pagar, pára!!

A cada dia que passa as reclamações em relação ao trabalho aos domingos cresce em
toda fábrica. O sindicato já le-

vou ao conhecimento da MAN
e esperamos que a empresa se
organize para evitar o trabalho
aos domingos.

Diretores do sindicato
tomam posse na Federação
dos Metalúrgicos do RJ

O presidente do sindicato, Renato Soares (na foto), e os diretores
Bartolomeu Citeli, Laércio de Andrade e Orlando Zamboti, e o metalúrgico Carlinhos Santana, da
CSN, foram empossados como diretores da Federação dos Metalúrgicos do Estado do Rio de Janeiro.
A posse foi realizada na sexta-

feira, dia 25, na sede da Federação, na cidade de Niterói.
O mandato dos diretores é de
quatro anos, e a participação do Sindicato na Federação irá fortalecer os
metalúrgicos da região Sul Fluminense na luta contra o capital explorador e pela melhoria nas condições
de trabalho dos companheiros.

Governo negocia nova fórmula
para aposentadoria
O governo começou a negociar com as centrais sindicais
uma nova fórmula para o cálculo das aposentadorias dos trabalhadores do setor privado, o
fator 85/95.
A nova fórmula é simples e somaria o tempo de contribuição e
a idade do trabalhador na hora
da aposentadoria. Homens poderiam se aposentar sem sofrer redução dos seus benefícios quando a soma fosse 95, e as mulheres, quando o resultado fosse 85.
A fórmula substituiria o fator previdenciário, que provoca reduções

de até 40% no valor dos benefícios para quem decide se aposentar mais cedo.
A presidente Dilma Rousseff indicou que só aceita abrir mão
dele se puder substitui-lo por outra fórmula que ajude a conter o
rombo na Previdência Social, que
atingiu R$ 42 bilhões no ano passado.
Por questões políticas, Dilma
não quer tomar a iniciativa da mudança, mas seus assessores informaram aos sindicalistas que ela
aceitaria a proposta se as centrais
a apresentassem.

Desfiliação de
sindicato

A 8ª turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais
(TRT-MG) manteve decisão que
condena uma empresa de Montes
Claros a pagar indenização por
danos morais coletivos. A companhia estaria coagindo os seus empregados a se desfiliarem de um
sindicato. Por essa razão e por
considerar que a prática da empresa caracteriza conduta ilegal e
antissindical, a turma, por maioria de votos, manteve a condenação da empresa ao pagamento de
indenização no valor de R$ 100
mil, a ser revertido ao Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT).
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IBGE indica que
inflação já afeta
valor real dos
salários
Os salários começam a perder
a corrida contra a inflação. O rendimento médio real recebido nas
seis maiores regiões metropolitanas do país caiu 0,5% em fevereiro na comparação com janeiro,
segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Com exceção de um repique justamente em janeiro, o salário real está em queda desde
novembro. Na comparação com
outubro, o rendimento médio real
pago em fevereiro (R$ 1.540,30)
foi 1,5% menor. Na comparação
com fevereiro de 2010, o rendimento médio ficou 3,7% superior,
já descontada a inflação.

