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Sindicato patronal oferece
apenas 7,5% de reajuste

E MAIS NADA!

CAMPANHA SALARIAL 2013

Na terceira rodada de
negociação, ocorrida ontem
(6), entre o MetalSul (sindicato
patronal) e o Sindicato dos Me-
talúrgicos, os patrões mantive-
ram a proposta da reunião
anterior, contemplando apenas
um reajuste de 7,5%. Eles nem
quiseram discutir as outras
cláusulas da pauta.

O sindicato dos trabalha-
dores metalúrgicos insistiu
para que as empresas
fizessem uma proposta
melhor, pois as anteriores já
haviam sido rejeitadas. Está
claro que o que foi oferecido
ainda não satisfaz, nem um
pouco, os anseios dos
trabalhadores. E o sindicato
sabe que as empresas têm
condições de melhorar a
proposta.

Enquanto algumas empresas
da base - e até mesmo do
MetalSul - já deram reajustes
de 8% a 10%, além de bons
valores de abono e PLR, o
sindicato patronal fica
oferecendo migalhas.

Então não há outra saída: se
os trabalhadores querem
conquistar um reajuste salarial
melhor, além de uma PLR justa
e outros benefícios, é neces-
sário fortalecer a mobilização e
dizer para as empresas ”OU
PAGA OU PARA”!

A partir de quarta-feira, dia
12, o Sindicato dos Metalúr-
gicos irá dar início às assem-
bleias para aprovação da greve.
Fique atento aos dias das
assembleias em cada cidade.
As datas e horários serão divul-
gados no próximo boletim!

Os locais das assem-
bleias serão os seguintes:

- para os trabalhadores
das empresas de Barra
Mansa, em frente à Saint
Gobain;

- para os trabalhadores
das empresas de Volta
Redonda, em frente à
AAbreu;

- para os trabalhadores
das empresas de Resende,
em frente à Rimet.

O movimento para a
greve já começou!

Trabalhador, participe
da assembleia!

Fortaleça a luta pelos
seus direitos!

O patrão só sabe negociar com as
máquinas paradas!
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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.

CAE 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


