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Crise se combate com salário digno no
bolso do trabalhador

A crise de endividamento de alguns países europeus, sobretudo a
Grécia e a Espanha, é um fantasma que assombra todo o mundo. No
Brasil, o governo federal tomou algumas medidas para manter a
economia aquecida, como a redução do IPI para o setor automotivo e
para os produtos da chamada linha branca.

“A expectativa é que a crise vá se resolvendo, que a economia tenha
um melhor desempenho. Se a crise ficar no patamar que está, a
economia deve crescer. O risco que corremos é se a crise se aprofundar,
mas isso não está presente no cenário neste momento”, avalia o
economista do Dieese, Cid Cordeiro.

Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Renato Soares, o
melhor remédio para combater a crise são reajustes dignos para o
trabalhador. “Precisamos fazer a nossa economia gerar, estimular o
consumo. Para isso, o trabalhador deve ter aumentos salariais dignos.
Essa é a nossa luta para este segundo semestre”, afirma o líder sindical.

Seis anos de crise
A economia mundial atravessa o

sexto ano da crise iniciada em 2007
nos EUA, uma das mais longas e
graves da história do capitalismo. Não
se vê sinal no fim do túnel. O epicentro
das turbulências migrou para a Europa,
estagnada. O FMI dita as regras da
política econômica aos países
endividados, descarregando sobre as
costas da classe trabalhadora o ônus
da crise criada pelos banqueiros.

A Grécia, em recessão há mais de
cinco anos, cortou em 20% o valor
nominal do salário mínimo; Portugal
aumentou a jornada de trabalho e
reduziu direitos; a taxa de desemprego
na Espanha subiu a 24% e mais de
50% dos jovens procuram e não
encontram emprego.

No Brasil, a economia está
estagnada e a indústria em recessão.
O ritmo de geração de empregos caiu.
O aumento do salário mínimo e do
consumo amortecem os impactos da
crise e o governo vem tomando
medidas para estimular a produção.
Mas as iniciativas, ainda que positivas
no geral, são tímidas e insuficientes.
As centrais sindicais cobram
contrapartidas sociais aos incentivos
concedidos às empresas, notadamente
a garantia do emprego, além de
maior ousadia na mudança da
política econômica. Não podemos
aceitar atitudes como a da multi-
nacional GM, que depois de embolsar
milhões em benefícios fiscais e remeter
bilhões de dólares em lucros e
dividendos para os EUA anuncia
demissão em massa em São José dos
Campos.

Empresa Hilub
Estamos recebendo denúncias de que a Hilub vem lesando vários funcionários, de diversas formas,

tais como: não pagamento de férias (há casos de trabalhadores há mais de dois anos sem férias), não
pagamento de verbas rescisórias, não pagamento dos 40% do FGTS, não liberação de documentação
para seguro desemprego, entre outras irregularidades. O Sindicato informa que as ações da empresa
são ilegais! Qualquer funcionário ou ex-funcionário que foi lesado deve procurar o Departamento

Jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos, munido dos documentos necessários, a fim de dar entrada em
um processo contra a empresa para ser indenizado, inclusive por danos morais.

Governo decepciona e apresenta proposta
pífia para isenção de imposto sobre PLR

Depois de muitos adiamentos e especulações, o Governo Federal finalmente
apresentou sua proposta à emenda do deputado Paulinho da Força, de isenção
de imposto de renda sobre PLR. Só que o valor apresentado pelo executivo
decepcionou: a isenção só valeria para PLR’s de até R$ 5 mil, e somente a parte
de 2013. A Força e as demais centrais reivindicam que trabalhadores que recebam
até R$ 10 mil de Participação nos Lucros tenham direito ao benefício.

Durante a reunião, representantes do governo disseram que a união deixaria
de arrecadar mais de R$ 1,4 bilhão em impostos com a medida. Devido ao
impasse, uma nova reunião entre as partes foi agendada para o dia 11 de
junho, mas o governo cancelou e depois não deu mais satisfação. “Estamos
aguardando uma nova data para discutirmos o assunto. Essa proposta é
fundamental, pois vai injetar mais dinheiro no bolso do trabalhador e aquecer a
economia”, afirma o presidente em exercício da Força, Miguel Torres.

Executivo ofereceu isenção para PLR’s de até R$ 5 mil. Centrais reivindicam o dobro.
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Novo

Convênio

Clinica Plenitude
Fisioterapia e

Estética
Os associados do Sindicato
recebem 30% de desconto em
qualquer pacote de tratamento:

- Fisioterapia Geral
- Massagem Relaxante
- Drenagem Linfática
- Pré/Pós Operatório de
Cirurgia Plástica
- Limpeza de Pele
- Spa dos Pés
- Reflexologia Podal
- Esfoliação e Hidratação
Corporal
- Auriculopuntura

A Clínica Plenitude fica está
localizada na Rua 40, nº20
(Shopping 33), sala 415 - Vila
Santa Cecília, em Volta Redonda.
Telefone: (24) 3112-2798.

Veja os projetos referentes aos direitos
trabalhistas que estão tramitando ou
estacionados no Congresso Nacional:

A favor dos trabalhadores

PEC 231/95 – Redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução de
salários: Essa PEC já está pronta para votação em primeiro turno na Câmara dos Deputados, mas
carece de mais pressão dos trabalhadores para entrar na agenda de votações da casa.

PL 3.299/08 – Fim do Fator Previdenciário: Falta de vontade dos políticos em votar
dificultam o andamento da aprovação do projeto.

Convenção 158, a OIT – Fim da demissão imotivada: matéria que está sendo
acompanhada com interesse pela bancada patronal no Congresso, aguarda parecer favorável do
relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.

Contra os trabalhadores

PL 948/2011 – tem a finalidade de impedir que o empregado demitido possa reclamar na
justiça do Trabalho qualquer direito trabalhista que não tenha sido expressamente acertado no
momento da rescisão contratual. O projeto está em discussão na Comissão de Trabalho da
Câmara.

PL 951/2011 – Quer flexibilizar os direitos trabalhistas dos empregados de pequenas e
micro empresas, com redução de encargos e custos de contratação, para a empresa poder se
manter. Segue em discussão na comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio
da Câmara.

PL 1.463/2011 – Institui o Código do Trabalho, que vai permitir a flexibilização dos
direitos trabalhistas. Na prática, quer substituir a CLT. O autor do projeto é Silvio Costa (PTB-PE).

Aposentados fazem
vigília em Brasília

Cerca de 1.500 aposentados e pensionistas do INSS
fizeram, na semana passada, uma vigília em frente ao
Palácio do Planalto, em Brasília, passando a
madrugada protestando, cobrando do governo um
aumento real em 2013 (acima da inflação) para os nove
milhões de segurados que recebem acima de um salário
mínimo (R$ 622). Os manifestos reivindicam ainda a
votação de duas propostas: o Projeto de Lei 4.434/
2008, que garante a recomposição dos rendimentos de
aposentados e pensionistas; e o Projeto de Lei 3.299/
2008 elimina o fator previdenciário, cálculo que reduz o
benefício de quem se aposenta mais cedo.

De 1991 a 2011, segundo a Confederação dos
Aposentados e Pensionistas do Brasil (Cobap), as perdas
dos aposentados que ganham acima do piso nacional
chegaram a 76%. Se o governo der apenas a reposição
da inflação, a entidade estima que 450 mil pessoas
passarão a receber o mínimo em 2013. O aumento dos
benefícios superiores ao piso tem como base o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Sindicato negocia demissão
Bosch e sindicato entram em acordo para demissões

em Curitiba

A Bosch aceitou contra-
proposta do Sindicato dos
Metalúrgicos da grande
Curitiba e assinou, na última
segunda-feira, dia 20, proto-
colo de entendimento com a
entidade para a demissão de
quatrocentos trabalhadores
da fábrica local, que produz
sistema para motores diesel.
O procedimento adotado
para o corte será o mesmo
aplicado em 2009, quando
a Bosch demitiu 826 funcio-
nários: dois salários para
quem tem até quinze anos de
empresa, 2,5 salário para

quem tem até vinte anos, e
três salários para quem traba-
lha lá há mais de 20 anos.

O fornecedor alega que
a crise na Europa, a adapta-
ção do mercado brasileiro às
normas de emissão Euro 5 e
a retração nas vendas de mo-
tores movidos a diesel torna-
ram a decisão de demitir ne-
cessária. O sindicato contabi-
liza quinhentos funcionários
desligados da empresa desde
janeiro. Com essas novas de-
missões, a mão de obra empre-
gada pela Bosch em Curitiba
baixará para 3,6 mil funcionários.


