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A queda da atividade econômica e o desempenho
fraco da indústria brasileira em 2011 acenderam a luz
amarela das centrais sindicais, temerosas de que o
país entre em um processo de desindustrialização e de
aumento do desemprego. O cenário sóbrio decorre
de medidas tomadas pelo governo federal para frear
o consumo, sob a alegação de que tais ações eram
necessárias para conter a inflação.

A Força Sindical e o Sindicato já vêm alertando, desde
o ano passado, que o Brasil corria o risco de conviver
com baixíssimas taxas de crescimento do PIB e do
emprego e batemos na tecla da urgência em reduzir
drasticamente os juros, mas o governo não deu ouvidos.

Por isso, e também em razão da crise na Europa, a
presidente Dilma Roussef voltou a incentivar o
consumo e a produção, porém, a reação foi tímida. As
centrais reagiram criando, em janeiro, o “pacto pelo
desenvolvimento, emprego e distribuição de renda”.

O objetivo é exigir do governo mudanças na
política econômica com redução dos juros,
valorização do trabalho e fortalecimento do mercado
interno e criação de empregos. Dias atrás, as
entidades decidiram promover uma série de
manifestações no país, em defesa do emprego e da
produção nacional. Os protestos vão reunir na mesma
trincheira empregados e patrões, reivindicando
medidas capazes de brecar a desindustrialização e
garantir os empregos.

Proteção aos empregos

Campanha
Salarial 2012
Iniciando os preparativos para a

Campanha Salarial 2012, iremos marcar a
data da assembléia de aprovação da pauta
de reivindicações da CSN e também das
contratadas. O Sindicato está fazendo
levantamento da pesquisa feita junto aos
trabalhadores e divulgará, no próximo
boletim, as principais reivindicações.

Renato vai a Brasília
discutir fator previdenciário

e desconto de IR na PLR
Na última quinta-feira, dia 15, o presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos, Renato Soares Ramos, esteve em Brasília, com a
presidente Dilma Roussef, para discutir o fim do fator
previdenciário e a isenção de Imposto de Renda na PLR recebida
pelos trabalhadores.

“Enquanto acionistas e empresários não pagam imposto
sobre os lucros que ganham nas empresas, o trabalhador que
conquista PLR acima de R$ 1.637,11 é descontado no
benefício”, defendeu Renato. O fim da cobrança é defendido
também nos abonos salariais. “A isenção beneficiará milhões de
trabalhadores”, afirmou.

Também estavam presentes ao encontro o presidente da Força
Sindical, o deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da
Força, e o presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM), Miguel Torres.

Os trabalhadores brasileiros com carteira assinada também
poderão ficar livres do pagamento de Imposto de Renda sobre o
13° salário e o adicional referentes às férias anuais. A medida
provisória que trata da isenção de tributos sobre ganhos de
servidores públicos terá incluída no texto as emendas que livram
os benefícios trabalhistas da mordida do Leão. Além da isenção
do 13° e das férias, as propostas prevêem também o fim da
incidência do Imposto de Renda sobre a PLR. Para entrar em
vigor, a isenção depende da aprovação da Medida Provisória
556, encaminhada ao Congresso no final de 2011 pela
presidente Dilma Rousseff.

Câmara vai analisar fim do IR
sobre 13º salário e férias

Queremos explicações sobre
o acidente no Alto Forno!

No início do mês, aconteceu um acidente
durante a manutenção da tubulação de gás que
alimenta o Alto Forno 3. A CSN garante que, na
ocasião, todas as medidas de segurança foram
tomadas, mas, mesmo assim, doze pessoas
sofreram por intoxicação de gás. Foi formada uma
comissão para investigar o que aconteceu
realmente para provocar este acidente. O
Sindicato está de olho e acompanhando cada
passo dessa comissão! Não vamos descansar até
que tudo seja esclarecido!



Salários da Aciaria

Assédio moral também na Versani
Parece brincadeira, mas em quase toda edição deste boletim o

Sindicato denuncia casos de Assédio Moral, mas eles continuam a
aparecer! Desta vez quem reclama são as trabalhadoras da Versani,
da área da LPQ. Elas foram contratadas para serviços gerais, mas
estão sendo obrigadas a servir água nos galpões. Lá, além de  muito
quente, algumas chegam a passar mal e ainda estão recebendo cantadas.

Projeto prevê que empregador terá que pagar cinco
vezes a diferença de todo o período da contratação.

A empresa que pagar para as mulheres uma
remuneração menor que paga para os homens que
realizam a mesma atividade deve ser multada, segundo
projeto (PLC 130/11) aprovado no final de fevereiro
pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS). A matéria
segue agora para a Comissão de Direitos Humanos
(CDH), onde terá votação final. De acordo com o texto,
o empregador que descumprir a lei será obrigado a
pagar à empregada multa correspon-dente a cinco vezes
a diferença verificada em todo o período da contratação.

Para justificar a diferença de salário entre os trabalhadores
que desempenham a mesma função na aciaria, a empresa chama
de “operador 1”, “operador 2” e “operador 3”. Além de não ter
nada a ver com a função, essa diferença também não tem a ver
com tempo de serviço. Para piorar, quando um trabalhador precisa
ser substituído por outro que recebe salário menor, a área não
paga o “salário de substituto”. São duas cláusulas do acordo
desrespeitadas de uma vez só. O Sindicato não irá permitir isso!

Salário menor para mulheres
pode gerar multa para empresa

Muitas empresas não
estão depositando o Fundo
de Garantia do Tempo de
Serviço (FGST) dos traba-
lhadores, por isso, o Sindi-
cato está orientando a
todos que confiram, todos
os meses, o saldo da sua
conta junto à Caixa
Econômica Federal. Caso
verifique qualquer irregu-
laridade, denuncie para o
Sindicato! Quem não
acompanha sua conta do
FGTS corre o risco de, na
demissão, não receber
nada referente a esse
benefício, porque a conta
está zerada ou com saldo
bem inferior ao que deveria
ter. Para evitar que isso
aconteça, é importante
manter o endereço residen-
cial atualizado junto à
Caixa. Assim o trabalhador

Fique de olho no seu FGTS!
passa a receber em casa,
a cada dois meses, o extra-
to da sua conta do FGTS,
que informa o valor, a data
e o mês do depósito e as
correções do período.
Caso não receba todos
esses dados, desconfie! O
trabalhador também pode
conferir o extrato do FGTS
com o Cartão do Cidadão:
um cartão magnético
emitido gratuitamente pela
Caixa. O cartão pode ser
solicitado pelo telefone
0800-726-0101 ou em
uma agência da Caixa.
Para isso, é preciso infor-
mar o número do PIS e do
RG. Ao receber o Cartão
Cidadão o trabalhador
deve ir à agência da Caixa
que forneceu o seu cartão
para cadastrar sua senha
de acesso.

CORREÇÃO DAS CONTAS
O saldo das contas do FGTS é corrigido todo dia 10

de cada mês. A conta recebe atualização monetária mais
juros de 3% ao ano.

Saiba mais:
VALOR DO DEPÓSITO

É de 8% do salário do trabalhador. O FGTS não é
descontado do salário, é uma obrigação do empregador,
exceto em caso de trabalhador doméstico.
QUANDO O DEPÓSITO DEVE SE EFETUADO?

Até o dia 7 do mês seguinte ao mês trabalhado.

O Conselho Curador do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) aprovou, em reunião
extraordinária, a criação de uma nova linha de crédito
para a classe média. O financiamento pode ser de até
R$ 20 mil por pessoa, para aquisição de materiais de
construção, segundo informações da Agência Brasil.

FGTS cria linha de financiamento para
compra de material de construção

Os trabalhadores da GIL citados abaixo devem
comparecer ao Sindicato no dia 26/03/2012, a

partir das 15h, para receber créditos de processos.
Procurar o funcionário Antunes, na Tesouraria.

Atenção, trabalhadores da GIL!
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