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Desde que a atual direção do
Sindmetal-SF assumiu a luta dos
metalúrgicos da região vem travando
o combate à política de demissões em
massa das empresas, uma prática que
bastante usada no país, principalmente
por multinacionais. Foram várias as
denúncias à Justiça e à população.
Além disso, é mantido um constante
diálogo com as empresas, sempre
buscando alternativas priorizando a
garantia do emprego.

Justiça feita contra
demissões em massa

Recentemente, o TST (Tribunal
Superior do Trabalho) vem tendo
uma postura favorável aos
trabalhadores e exigindo que, antes
de demitir, haja negociação com os
sindicatos para discutir condições e
garantias para os trabalhadores.

O caso da multinacional Novelis
do Brasil é um desses exemplos. A
empresa foi condenada pelo TST por
não ter negociado previamente com
os sindicatos de seus trabalhadores

condições para a demissão em
massa que realizou.  Por isso, terá
que indenizar cerca de 400
metalúrgicos dispensados em
dezembro de 2010 da fábrica de
Aratu (BA). Mantendo o plano de
saúde, pagar salários integrais e
respeitar direitos trabalhistas dos
demitidos durante oito meses. Tal
condenação é estimada pelos
Metalúrgicos da Bahia em pouco
mais de R$ 10 milhões.

Avanços e novos direitos

ACIDENTE DE TRABALHO
(Alteração na Súmula 378)

Estabelece que o trabalhador contratado por
tempo determinado também tem a garantia
provisória do emprego após acidente de trabalho.
É fundamental que o trabalhador tenha um
documento comprobatório de sua admissão.

DISPENSA DISCRIMINATÓRIA

Presume como discriminatória a despedida de
empregado portador de HIV ou doença grave,
obrigando que o empregador comprove em juízo
que a demissão não foi em razão da doença.
Possibilita a reintegração ao trabalho.

AVISO PRÉVIO

Está em vigor o chamado aviso-prévio proporcional.
A lei mantém os 30 dias de aviso-prévio para o
trabalhador com até um ano de emprego. E manda
pagar três dias a mais para cada ano adicional de
serviço, até o limite de 90 dias.  A contagem do
acréscimo de tempo deverá ser feita a partir do 2º
ano completo de empresa. Com isso, só teria direito
a 3 dias a mais o trabalhador que tivesse pelo menos
2 anos e 1 dia de serviço.

ABANDONO DE EMPREGO

A nova lei determina que o empregado contratado
pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT) poderá ser demitido por justa causa se faltar
ao serviço por 30 dias consecutivos. O texto
aprovado obriga ainda o empregador a notificar
o trabalhador, pessoalmente ou pelo correio, com
aviso de recebimento, da aplicação da justa causa
por abandono de emprego, caso não retorne à
atividade antes de completar os 30 dias de
ausência injustificada. Na hipótese de o
empregado não ser encontrado em seu endereço,
o empregador deverá publicar edital de abandono
de emprego em jornal de circulação local.

PLANO DE SAÚDE EM CASO
DE AFASTAMENTO

Assegura a manutenção do plano de saúde
oferecido ao empregado afastado por doença ou
aposentado por invalidez.

TST CONDENA EMPRESA POR
DEMISSÃO EM MASSA

Recentemente, o TST (Tribunal Superior do
Trabalho) vem tendo uma postura favorável aos

trabalhadores e exigindo que, antes de demitir,
haja negociação com os sindicatos para discutir
condições e garantias para os trabalhadores.

PLR SEM DESCONTO DE
IMPOSTO DE RENDA

A PLR (Participação nos Lucros e Resultados)
recebida por milhões de trabalhadores não terá
mais desconto de imposto de renda, segundo
Medida Provisória nº 597. Até o valor de R$ 6 mil
a isenção é total. Acima desse montante, uma
tabela progressiva será aplicada.

BENEFÍCIOS
AUTOMATICAMENTE

RENOVADOS

Os benefícios concedidos aos trabalhadores através
de convenções ou acordos coletivos serão automa-
ticamente renovados. E só poderão ser revogados
se houver nova negociação.

GESTANTE COM CONTRATO
POR TEMPO DETERMINADO

Garante a estabilidade provisória para
empregada gestante no caso de admissão em
contrato de experiência.

Em 2013, os trabalhadores poderão contar com alguns avanços na
luta por melhores condições de trabalho. Veja abaixo alguns deles:
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PLR sem imposto de renda
já está em vigor

A PLR recebida por milhões de
trabalhadores não terá mais
desconto de imposto de renda,
segundo Medida Provisória nº
597, assinada pela presidenta
Dilma Rousseff que está vigorando
a partir de 1º de janeiro de 2013.

Até o valor de R$ 6 mil a
isenção é total. Acima desse
montante, uma tabela progressiva
será aplicada.

A Receita Federal liberou o 1º
lote de restituições do Imposto de
Renda Pessoa Física 2012 da
malha fina. Serão liberadas
também declarações dos exercícios
de 2011, 2010, 2009 e 2008.

Para o exercício de 2012, serão
creditadas restituições a um total de
79.484 contribuintes, com correção
de 6%. Do exercício de 2011, serão
creditadas restituições para um total
de 11.513 contribuintes, com
correção de 16,75 %.

De 2010, serão 6.781
restituições, com correção de 26,9%

Receita já liberou consulta ao 1º
lote da malha fina do IR 2012

e de 2009, o número chega a 4.613,
corrigidas em 35,36%. Do exercício
de 2008, serão creditadas restituições
para um total de 4.703 contribuintes,
com correção de 47,43%.

Para saber se teve a declaração
liberada, o contribuinte deverá
acessar a página da Receita na
internet, ou ligar para o Receitafone,
146. Outra alternativa é utilizar um
aplicativo para tablets e
smartphones que permite, entre
outras coisas, a consulta das
restituições desde 1999 e a situação
cadastral de inscrição no CPF.

Tabela do Imposto de Renda na PLR (R$)

PLR

Até 6.000,00

De 6.000,01até 9.000,00

De 9.000,01 até 12.150,00

De 12.150,01até 15.187,50

Acima de 15.187,50

Parcela a deduzir

-

450,00

1.125,00

2.036,25

2.795,63

Alíquota

-

7,5%

15%

22,5%

27,5%

PLR 2012 da
Sankyu

O pagamento da PLR da
Sankyu será efetuado no
dia 3/2/13 para os
empregados ativos. Demi-
tidos e dispensados em
2012, que têm direito ao
benefício, deverão agen-
dar o recebimento no
escritório da empresa.

O fato é que a luta empreendida
por entidades sindicais dos
bancários, metalúrgicos, químicos,
petroleiros, eletricitários e
urbanitários, desde o final de 2011,
finalmente resultou em justiça
tributária. Ao contrário dos
acionistas, que não pagam IR sobre
dividendos, os trabalhadores eram
tributados na fonte quando
recebiam a PLR.

Ontem (16), o Sindmetal-SF
recebeu a confirmação de nova
data da reunião que deverá
discutir as preocupações que a
direção está tendo em relação a
possibilidade de compra da CSA,
no Porto de Sepetiba/RJ, pelo
presidente da CSN, Benjamin
Steinbruch. E, com isso, a
possibilidade de desativação de
áreas como coqueria, pátio de
carvão, carboquímico, sinteriza-
ções, alto forno e aciaria, que
poderá atingir 50% do efetivo
direto e indireto da CSN.

A nova data da reunião com o
Secretário-Executivo Alessandro
Teixeira - Ministério do Desenvol-
vimento Indústria e Comercio
Exterior, é 21de janeiro, na
próxima segunda-feira, às 16h,
em Brasília.

Renato reúne com
Ministério da

Indústria e Comércio
na próxima
2ª-feira (21)


