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Nesta segunda-feira (3), os
trabalhadores da CSN disseram
não à proposta de reajuste
econômico de 7,16% (INPC) nos
salários, a ser pago em setembro,
e o cartão alimentação de
R$ 290, a partir de junho de 2013.

Além disso, a empresa ainda
teve a ousadia de propor a
incorporação de 2,75% no salário,
referentes aos 37% de
complementação da bonificação
de férias. Caso aprovado na
votação, os trabalhadores
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Trabalhadores dizem
não à proposta da CSN

Sindicato convoca beneficiados no
processo da PLR1 a comparecer nesta
4ª feira (6), às 18h, na sede do Retiro

Entre 6.301 votos colhidos nas urnas, 95,3%
disseram não à proposta que tenta retirar
direito conquistado pelos trabalhadores

Trabalhadores beneficiados
pelo processo da PLR 1,
movido pelo Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul
Fluminense, receberão seus
valores na sede do sindicato
no Retiro.

Em acordo com a Justiça,
após  decisão favorável aos
trabalhadores, o sindicato

assumiu o compromisso de
repassar os valores pagos em
juizo aos 1.600 funcionários da
CSN, que deverão comparecer
a sede do sindicato no Retiro
(Av. Antônio de Almeida, 603),
nesta quarta-feira (5/6), às
18h, para receber instruções
necessárias para o recebimento
de seus valores.

O critério que será utilizado
para o pagamento será de
250 beneficiados por dia e
seguirá a ordem crescente de
matrícula.

O trabalhador poderá
consultar sua matr ícula
através da listagem que já está
disponível no site do sindicato
(www.sindmetalsf.org.br).

passariam a receber uma
bonificação de férias de 33%, em
vez dos atuais 70%.

A atual direção do sindicato,
mesmo indignada, levou à votação
na certeza de que a maioria
absoluta dos trabalhadores diria
não à proposta da empresa.

O resultado total foi de 6.301
votantes, sendo 270 que disseram
sim, 6.004 disseram não, 20 nulos
e 7 votos em branco.

A empresa já tem o
conhecimento do resultado e o

sindicato estará aguardando, o
mais breve possível, uma nova
data para voltar a negociar.

Nas palavras do presidente
do sindicato, Renato Soares:
“Esperamos que este acordo
seja vitorioso no sentido de
valorizar o trabalhador. Nós,
da direção do sindicato,
combatemos essa política de
exploração sem medidas e sem
limites que a  CSN pratica, e
que paga uma PLR  injusta ao
trabalhador”.
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Na defesa dos trabalhadores,
sindicato moverá novas

ações na Justiça
Depois das recentes

vitórias jurídicas do
sindicato - PLR1 e “Hora
de Refeição”, o sindicato
está preparando outras
ações pleiteando perdas
trabalhistas. Uma é na
Justiça Federal de Brasília
pedindo a revisão do
FGTS.

A outra ação diz
respeito ao INSS. A 1ª
seção do STJ, em decisão
recente, determinou que as
verbas pagas a
funcionários a título de
salário-maternidade e

Sindicato participa da posse do novo
Superintendente do Trabalho do RJ

Na presença do Ministro
do Trabalho e Emprego,
Manoel Dias, tomou posse
no dia 27/5, o novo
Superintendente Regional
do Trabalho do Rio de
Janeiro, Antonio Henrique
de Albuquerque Filho. A
solenidade de posse
aconteceu na sede da
Superintendência, no Rio
de Janeiro, e contou com
a presença do presidente
do Sindmetal-SF, Renato
Soares, o presidente da
Força Sindical do Rio de
Janeiro, Francisco Dal Prá,
representando as centrais
sindicais, e  outras lide-
ranças sindicais.

Ao empossar Antonio
Henrique, Manoel Dias
destacou a importância
histórica do Ministério do
Trabalho e Emprego desde

Getúlio Vargas, defen-
dendo que o órgão
precisa retomar o seu
papel protagonista nas
relações trabalhistas, na
defesa dos direitos dos
trabalhadores e na
geração de emprego e

Funcionário da
Sankyu tem
acesso ao

contra-cheque no
caixa eletrônico

renda. Ele chamou a
atenção para os últimos
números do emprego no
país, divulgados pelo
ministério na semana
passada, que demonstram
a criação de 196 mil novos
postos de trabalho.

Os funcionários da
empresa Sankyu que
precisam ou desejam obter
seus contra-cheques mensais
deverão acessar os caixas
eletrônicos, em qualquer
dia, em horário de funcio-
namento das agências do
banco Santander.

O sindicato informa que
a empresa se comprometeu
a fornecer o contra-cheque
mensalmente àqueles
trabalhdores que não forem
correntistas do banco
Santander.

Essa medida já está
sendo adotada por outras
empresas.

férias gozadas não devem
compor a base de cálculo
da contribuição previ-
denciária (INSS).

Vale lembrar que a
discussão sobre descontos
em verbas que compõem
a folha de pagamento das
empresas é assunto
constante nos tribunais
nacionais.

Se, de um lado, os
tribunais sempre
acataram o entendimento
dos contribuintes em
relação a aviso prévio
indenizado, abono de

férias etc., por outro a tese
fazendária vinha
prevalecendo, con-
sagrando a ideia da
necessidade de inclusão da
maior parte dos valores
veiculados pela folha de
salários.

Enfim, diante deste
quadro, o sindicato
pretende buscar os valores
que foram descontados
de seus contra-cheques de
forma indevida e devolver
aos bolsos dos trabalha-
dores. Em breve, serão
dadas mais informações.

Somente no atual governo,
foram criadas mais de 4
milhões de novos postos.

Para Francisco Dal Prá,
tão importante quanto
criar mais empregos, é
garantir que eles tragam
dignidade ao trabalhador.

Presidente do Sindmetal-SF,
Renato Soares, entre seu assessor,
João Carlos, e o novo Ministro do
Trabalho e Emprego, Manoel Dias


