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Sindicato recebe convocação da
CSN para negociação - que

acabou sendo uma provocação
- e recusa proposta em mesa

Na última segunda-feira (20/5) – sete
semanas após a entrega da pauta para e
empresa – a CSN finalmente convocou
uma reunião com o sindicato para
apresentar sua proposta para o Acordo
Coletivo 2013/2014.  A reunião entre
representantes da empresa e do sindicato
aconteceu ontem (21/5) na sala 250 do

antigo Escritório Central, começando às
10h20 e terminando às 13h50.

Já de início, a CSN apresentou números e
resultados da empresa, dados da economia
brasileira e do cenário mundial da siderurgia,
mostrando um cenário preocupante, na
tentativa de convencer o sindicato a aceitar
as migalhas que ofereceu posteriormente.

Veja os principais itens (econômicos) da proposta apresentada:

Reajuste salarial pelo INPC (7,16%) a partir de janeiro de 2014,
com teto máximo de reajuste de R$ 300,00;

Aumento no cartão alimentação de R$ 275,00 para R$ 285,00,
mantendo os 5% de participação;

Criação de banco de horas de 6 meses;

Incorporação da diferença da bonificação de férias (que a CLT diz 1/
3 do salário e a empresa paga 70%, sendo uma diferença de 36,77%) no
salário do trabalhador. O que resultaria em um aumento de
aproximadamente R$ 2,75%.

Após a apresentação da proposta, o
sindicato solicitou uma pausa na reunião.
O sindicato logo retornou e recusou-a em
mesa, por se tratar de uma proposta
“indecente”. “Não vamos negociar o banco
de horas, nem aceitar o fim do adicional
de férias”, garantiu o presidente Renato
Soares.

O sindicato então se colocou a
disposição da empresa para dar
continuidade às negociações e pedindo
que seja marcada uma nova data para
nova reunião. O representante da empresa
disse apenas que entrará em contato.

No próximo boletim divulgaremos os
outros itens da proposta recusada.
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Metalúrgico é um dos primeiros a
receber “desaposentadoria” do STJ
Um metalúrgico aposentado

do Paraná foi uma das primeiras
pessoas a conseguir a
“desaposentadoria” depois da
aprovação do tema pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) neste
mês. O benefício é voltado a
aposentados que continuaram
trabalhando e contribuindo com
a Previdência Social.

No caso do beneficário do
estado foi um golpe de sorte.
Alinor Tomaz, de 80 anos,
participou de um conjunto de
ações organizado pelo órgão
regional do Sindicato Nacional
dos Aposentados. Ao todo, 41
ações do sindicato que pediam a
desaposentadoria foram
suspensas enquanto o Supremo
Tribunal Federal (STF) não decide
o assunto – assim como as outras
1,7 mil de todo o Brasil.

A de Tomaz é uma das poucas

que não foram suspensas. O
motivo nem a advogada do
aposentado, Renilde Gomes,
sabe. “O INSS perdeu a
oportunidade de pedir a
suspensão na fase oportuna,
então o juiz acabou ordenando
que se pagasse o que estava no
acórdão”, diz.

Com isso, Tomaz conseguiu
quase quadruplicar a renda
mensal – já que o juiz concedeu o
direito ao pagamento retroativo
desde que foi iniciada a ação, há
um ano e meio. Ele se aposentou
em 1983, mas continuou
trabalhando e contribuindo até
2001. ”A decisão do seu Alinor
talvez abra uma opção mais
favorável aos outros
aposentados, porque eles não
perdem nada. É um incentivo para
que as pessoas busquem os seus
direitos”, comentou a advogada.

O ministro da Secretaria Geral
da Presidência, Gilberto Carvalho,
disse na última sexta-feira que o
governo está se concentrando em
discutir com as centrais sindicais
os pontos com solução mais
rápida. Segundo ele, a redução
da jornada de trabalho e o fim do
fator previdenciário ainda são
pontos que precisam de mais
tempo para serem resolvidos.

A próxima reunião será no dia
11 de junho, quando é esperada
uma posição da Presidência sobre
a regulamentação do trabalho
doméstico. De acordo com o
ministro, o governo não tem
ainda uma posição definida sobre
jornada de trabalho e fator
previdenciário, embora continue
estudando os dois pontos, por
isso preferiu não incluí-los na
atual pauta de negociação.

O ministro disse também que
há outros pontos importantes em
discussão, de interesse do governo,
como a questão da rotatividade da
mão de obra, que é muito grande
no país e tem ônus para o Estado
no pagamento do seguro-
desemprego, e também a
"informalização" do trabalho, com
muitas pessoas trabalhando sem
carteira assinada.

Governo quer
discutir fator

previdenciário
com sindicatos

A direção do Sindmetal-SF
convoca os  ex-funcionários da
empresa TUBONAL, que
habilitaram seus créditos na
ação de recuperação judicial
em curso na Comarca de Belo
Horizonte, a comparecer ao
seu departamento jurídico, de
2ª a 5ª feira, das 8h às 17h,
na Rua Gustavo Lira, 9 -
Centro - Volta Redonda.

CONVOCAÇÃO

Seguro DPVAT – Proteção para todos

Valor
- R$ 13.500 por morte;
- Até R$ 13.500 por invalidez permanente;
- Até R$ 2.700 de reembolso por despesas médico-
hospitalares.

Quem recebe
- Por morte, o(s) herdeiro(s) legal (is).
- Por invalidez permanente, a vítima recebe.
- Em caso de reembolso de despesas médico-
hospitalares, a vítima recebe.

Prazos
- Para solicitar: em até três anos contados a partir
da data do acidente.
*Na invalidez permanente, em caso de tratamento
ainda não concluído, o prazo é contado a partir do
laudo conclusivo do IML.
- Para receber: em até 30 dias contados após a
entrega de toda a documentação necessária.

Como receber
Através de depósito em conta corrente ou conta
poupança.

Pedestre, motorista ou passageiro, você tem direito ao Seguro DPVAT,
que – como o próprio nome diz – indeniza as Vítimas de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestra. Em caso de acidente,
o Seguro DPVAT oferece cobertura por morte ou por invalidez
permanente e o reembolso de despesas comprovadas com atendimento
médico-hospitalar.

Você mesmo dá entrada nos pedidos de indenização e/ou de reembolso.
O procedimento é simples, gratuito e não exige a contratação de

intermediários. Consulte no site www.dpvatsegurodotransito.com.br a
documentação necessária e o ponto de atendimento mais próximo.
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