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CAMPANHA SALARIAL 2011

Rimet apresenta
proposta com

reajuste de 10%
O sindicato e a Rimet voltaram a se reunir para discutir o acordo coletivo dos

trabalhadores da empresa. Com isso, foi apresentada uma nova proposta, que
prevê um reajuste salarial de 10%, para os trabalhadores que ganham até R$
1.500,00 e 8,5% para os que ganham acima de R$ 1.501,00.

Veja a tabela de reajuste conforme os salários abaixo:

Vamos a decisão!
Votação nesta sexta-feira
(dia17), das 6h às 15h

Este reajuste está acima da média da região e o sindicato entende que
a proposta atende a reivindicação, pois contempla o INPC mais aumento
real. Por isso, colocará em votação nesta sexta-feira (dia 17), das 6h às
15h, na portaria da empresa. A apuração será realizada
ao término da votação.



Doença ocupacional
A 6ª Turma do Tribunal Superior

do Trabalho (TST) manteve
condenação imposta pela Justiça do
Trabalho da 9ª Região (Paraná) à
Multilit Fibrocimento. A empresa
deverá pagar indenização a um
trabalhador que adquiriu doença
pulmonar devido ao contato com
amianto, durante 10 anos de traba-
lho. O Tribunal Regional do Trabalho
(TRT) da 9ª Região reconheceu a
relação entre a asbestose e a exposi-
ção ao amianto e chamou a atenção
para a expedição de Comunicado
de Acidente de Trabalho (CAT) com
diagnóstico da doença. O emprega-
do aposentou-se por invalidez em
abril de 2007.

Em seu recurso, a empresa alegou
que não houve demonstração do
dano sofrido ao empregado, bem
como comprovação do nexo causal
entre a doença e sua atividade. Para
o relator do caso, ministro Aloysio
Correa da Veiga, o TRT utilizou todos
os meios de prova produzidos pelas
partes para considerar a existência
da doença ocupacional e estabelecer
o nexo de causalidade entre as
atividades desempenhadas e a
doença sofrida pelo empregado.

A Força Sindical afirma que a
Previdência vai desistir de propor a
idade mínima e defender que o fa-
tor previdenciário (índice que reduz
o beneficio de quem decide se apo-
sentar mais cedo) seja substituído
pela proposta 85/95. No 85/95, é
dado o beneficio integral para quem
tiver, na soma da idade com o tem-
po de contribuição, 85 (mulheres),
e 95 (homens).

Segundo o presidente da Força
Sindical, o deputado federal Paulo
Pereira da Silva, o ministro da Pre-

Governo desiste da idade mínima
para aposentadoria

vidência, Garibaldi Alves confirmou
em encontro na última quarta-feira
que já descartou a possibilidade da
criação de uma idade mínima para
aposentadoria (que aumentaria o
tempo de contribuição em 11 anos
para homens e 12 para mulheres).
De acordo com o sindicalista, a
aprovação de 85/95 está consoli-
dada e deve ser discutida nos próxi-
mos 13 dias com as centrais sindi-
cais antes de ir à mesa da presiden-
te Dilma Rousseff. O único ponto que
ainda não foi fechada é o cálculo

usado para definir o valor das apo-
sentadorias, que hoje leva em consi-
deração a média dos 80% maiores
salários de contribuição corrigidos
desde julho de 1994. O sindicalista
defende que só os 60% maiores sa-
lários entrem na conta. A modifica-
ção aumentaria cerca de 20% o va-
lor do beneficio, diz. A Previdência
confirmou o encontro, mas não di-
vulgou o que ficou definido.

Fonte: Agora SP

“Nesta data que se transformou em símbolo da luta pela dignidade
do trabalho em todo o mundo, quero reiterar o compromisso de meu
governo com a contínua melhoria de vida dos trabalhadores.

Com respaldo do Congresso, estabeleci uma política de reajuste que
institui regras estáveis, de longo prazo, de valorização do salário mínimo.
Não permitirei, sob nenhuma hipótese, que a inflação volte a corroer o
poder aquisitivo dos trabalhadores.

Nos últimos oito anos, o governo do presidente Lula promoveu a
maior política de empregos já vista nesse país. Foram criados quinze
milhões de postos de trabalho com carteira assinada, férias e décimo-
terceiro salário.  Em meu governo, continuamos a ampliar as oportu-
nidades de trabalho e a reduzir ainda mais as taxas de desemprego.

O Brasil necessita cada vez mais de trabalhadores qualificados. Foi
por isso que lancei, na última quinta-feira, o Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Este programa vai
permitir que o Brasil transforme completamente a escala e a qualida-
de de formação profissional. Até 2014, o Pronatec vai gerar oito mi-
lhões de novas oportunidades de formação profissional, tanto para
jovens quanto para trabalhadores já ativos.

Valorizo o diálogo entre o governo e os trabalhadores. Esse diálogo
permite a discussão conjunta do futuro que queremos para o Brasil. Va-
mos continuar a construir, juntos, um país verdadeiramente democrático,
em que os movimentos e lideranças sociais influem sobre a condução das
políticas públicas. Um país realmente desenvolvido, sem miséria, com
oportunidades iguais para todos.”

Dilma Roussef
Brasília, 1º de maio de 2011

Mensagem de Dilma Roussef
às Centrais


