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CAMPANHA SALARIAL 2013

Desde as últimas votações,
quando todas as propostas foram
rejeitas, o sindicato vem
procurando as empresas na
tentativa de dar continuidade do
processo de negociação da
campanha salarial.

Em Volta Redonda e Barra
Mansa, os processos de
negociações continuam difíceis.

Novas propostas das Terceiras
da MAN - JSL e Engbras

VEJA ABAIXO AS PROPOSTAS APRESENTADAS:

Votação será na amanhã (6/6), a partir
das 6h, na portaria de entrada

Em Resende e Porto Real, as coisas
parecem caminhar um pouco
mais rápido em direção à
finalização de uma campanha
salarial que atenda aos anseios da
maioria dos trabalhadores.

Na última votação da proposta
da empresa JSL, pode-se
considerar que houve um empate
técnico, já que a diferença foi de

26 votos. A JSL apresentou outra
proposta, oferencendo apenas
aumento do valor do
adiantamento da PLR.

As demais empresas que estão
esperando pra ver o que acontece
é bom se mexerem e
apresentarem novas propostas
para o andamento negociações,
não se finjam de mortos.

EMPRESA JSL

Reajuste de salário de 7,16% (INPC) a
partir de 1/5/13;

PLR R$ 2.900, com antecipação de R$
2.500 para 7/6/13 e o restante R$ 400
para janeiro/14. Considerando os
indicadores individuais com um plus de
3 pontos para colaboradores sem faltas
no período. Serão somados neste caso
um adicional de R$ 87 na segunda
parcela;

Abono Salarial de R$ 1.300, com
pagamento em 7/6/13;

Cartão Sodexo no valor de R$ 150;

Antecipação da primeira parcela do 13º
salário opcional com pagamento previsto
até o dia 14/6/13.

ENGBRAS

Reajuste de salário de 7,16%
(INPC) a partir de 1/5/13; até o
salário limite de R$ 6 mil

PLR R$ 2.800, com antecipação de
R$ 1.700 para 14/6/13 e o restante
(R$ 1.100) para 30/1/14com
critérios de absenteísmo.

Abono salarial de R$ 1.300, com
pagamento em 15/7/2013.

Votação amanhã

PARTICIPEM!
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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 traba-
lhistas. 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 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. 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.

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 contri-
buintes em relação a aviso
prévio indenizado, abono de

férias etc., por outro a tese
fazendária vinha preva-
lecendo, consagrando 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.

Presidente do Sindmetal-SF, Renato
Soares, ao lado do novo Ministro do
Trabalho e Emprego, Manoel Dias

A Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) aprovou,
nesta terça-feira (4), o
Projeto de Lei da Câmara
(PLC) 137/2010, que muda
a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) para
permitir ao empregado
faltar ao serviço para
acompanhar filho doente.

Conforme a proposta da
deputada Sandra Rosado
(PSB-RN), os pais poderão
se ausentar do trabalho,
sem prejuízo do salário, por
até 30 dias por ano, para
cuidar da saúde de filho de
até 12 anos, desde que a
necessidade do acompa-
nhamento em horário
coincidente com o de sua
atividade profissional seja
atestada por laudo médico.

AE aprova licença
para trabalhador

cuidar de filho
doente

A produção industrial
aumentou 1,8% em abril,
em relação ao mês de
março, segundo dados do
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE). O resultado veio
acima do teto das estima-
tivas dos analistas ouvidos
pelo AE Projeções, que iam
de alta de 0,40% a 1,70%,
com mediana de 1,00%.

Em relação a abril de
2012, a produção subiu
8,4%. Nesta comparação,
as estimativas variavam de
5,9% a 8,7%, com mediana
de 7,00%. Até maio, a
produção da indústria
acumula alta de 1,6% no
ano e queda de 1,1% em
12 meses.

Produção
industrial sobe
1,8% em abril


