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A implantação do
turno fixo de 8 horas

na CSN é ilegal

Hoje (30/7), o Sindicato dos
Metalúrgicos participará da
audiência pública para discutir
a legalidade do acordo de PLR
da MP Trafos, sem a
participação do sindicato.

A Lei nº 10.101/2000,
que trata sobre a PLR da
empresa, estabelece que a
participação nos lucros ou
resultados será objeto de
negociação entre a empresa
e seus empregados, mediante
criação de comissão paritária
escolhida pelas partes,
integrada, também, por um
representante indicado pelo
sindicato da respectiva
categoria. O que não ocorreu.

Segundo o presidente do
sindicato, Renato Soares:
“Quem paga mal, paga duas
vezes. A empresa achou que
poderia decidir de forma
unilateral a PLR dos traba-
lhadores sem a participação
do sindicato, ferindo dire-
tamente o direito do tra-
balhador, definido em lei. O
sindicato vai à justiça para
brigar pelos direitos dos
trabalhadores da empresa”.

A audiência será às 11
horas, no Ministério Público do
Trabalho.

Sindicato
participa hoje
de audiência
pública sobre

PLR da MP
Trafos

A direção do sindicato informa
que, segundo a Portaria 412/
2007, assinada pelo então
Ministro do Trabalho e Emprego
na época, Carlos Lupi, é ilícita a
alteração da jornada e do horário
de trabalho dos empregados que
trabalhem em regime de turnos
ininterruptos de revezamento,
salvo mediante convenção ou
acordo coletivo de trabalho.

Caso não seja desta forma,
consta também no seu parágrafo
único, que a não observância do
disposto no caput implica violação
ao disposto nos arts. 444 e 468
da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943 e enseja a aplicação da
multa estabelecida no art. 510
daquele diploma legal.

A CNI (Confederação Nacional
da Indústria ), que representa os
direitos dos empresários, entrou

com um Ação Direta de
Inconstitucionalidade, em 2007,
no Supremo Tribunal Federal,
contra esta portaria, mas que até
hoje não foi julgada. 

Assim sendo, caso a empresa
modifique o turno de 6 horas
existente atualmente para o turno
fixo de 8 horas, estará sujeita as
sanções legais estabelecidas pelo
Ministro do Trabalho e Emprego.
Podendo, o sindicato procurar a
justiça para ajuizar ação obrigando
a empresa a restabelecer o turno
de revezamento de 6 horas.

Lembrando que a volta do turno
de 6 horas na CSN foi uma
conquista da atual diretoria do
sindicato, em 2007 e que dela não
pretende abrir mão. Portanto, é
fundamental que os trabalhadores
permaneçam mobilizados e ao lado
do sindicato para que juntos possam
derrotar esta tentativa de golpe
contra os direitos conquistados.

Os salários iniciais pagos no
mercado formal não estão mais
tão atrativos este ano. Com o
desaquecimento no ritmo de
contratações e a inflação mais
alta, a diferença entre a
remuneração dos admitidos em
relação aos demitidos, que vinha
em uma longa e contínua
trajetória de queda, avançou
para 7,3% na média do 2º
trimestre, maior percentual
desde o último trimestre de

2010. Nos primeiros três meses
de 2012, essa relação chegou a
atingir apenas 4,4%.

Segundo especialistas, quanto
menor a disparidade entre os
rendimentos de contratados e
desligados, mais forte está o mercado
de trabalho. Há dúvidas, contudo,
quanto à hipótese de que as
empresas estariam tentando cortar
custos por meio da substituição de
mão de obra “cara” por outra mais
barata, o chamado “turnover”.

Diferença entre salário inicial e de
demitidos é a mais alta desde 2010
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O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense comemora o
veto da presidente Dilma Rousseff
no Projeto de Lei Complementar
nº 200 de 2012 que extinguia a
multa de 10% sobre o saldo do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) de trabalhadores,
em casos de demissão sem justa
causa. A decisão foi publicada
no último dia 25, no Diário
Oficial da União.

“Essa multa de  10% foi incorpora-
da em 2001 à multa de 40% do
FGTS, com o objetivo também de
desmotivar as demissões sem justa
causa e com isso concordamos
plenamente”, afirmou o presidente
do sindicato, Renato Soares.

De acordo com as explicações
publicadas ao Congresso Nacional,
os ministérios do Trabalho e
Emprego, do Planejamento,
Orçamento e Gestão e da Fazenda
manifestaram-se a favor do veto.
Um dos motivos é que a extinção
da cobrança geraria impacto
superior a R$ 3 bilhões ao FGTS.

Além disso, a presidenta
destaca que a proposta,
aprovada pelo Congresso
Nacional, não está acompanhada
das estimativas de impacto
orçamentário-financeiro e da
indicação das devidas medidas
compensatórias, o que contaria
a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os valores da multa são
usados para tentar equilibrar a
correção dos saldos das contas
individuais do FGTS, decorrente
dos planos Verão e Collor, e o
patrimônio do fundo.

Dilma veta fim
da multa de
10% sobre

saldo do FGTS

Diretores do Sindicato dos
Metalúrgicos estiveram presentes
junto a cerca de 3.500 trabalhadores
de todo o Brasil no 7º Congresso
Nacional da Força Sindical, realizado
entre os dias 24 a 26 de julho, na
Praia Grande, Baixada Santista.

Além de eleger a nova diretoria
para os próximos quatro anos,
foram realizados debates em
torno de criação de uma ‘Agenda
da Classe Trabalhadora’,
apontando para um desenvol-
vimento nacional com soberania
e valorização do trabalho.

O 7º Congresso discutiu sobre
mudanças na política econômica,
de forma a fazer o Estado operar
como o indutor do desenvol-
vimento do País. Uma política
econômica capaz de priorizar o
investimento produtivo, de
destinar mais recursos para a
saúde, educação, segurança
pública, saneamento, habitação
popular e mobilidade urbana,
entre outros temas.

Outras reivindicações aprovadas
foram: derrubar o Projeto de Lei
4330, que trata da terceirização, a
defesa do desenvolvimento
nacional com soberania, valori-
zação do trabalho e distribuição de
renda, vogar o Fator Previdenciário,

Metalúrgicos do Sul
Fluminense participam do
7º Congresso da Força Sindical

aprovar a jornada de 40 horas,
com a manutenção do salário, e a
reforma agrária.

Os congressistas aprovaram
paralisações em todos os Estados
pela Pauta Trabalhista, no dia 30
de agosto e, pela primeira vez
na história da Força Sindical, foi
cumprida a cota de 30% de
mulheres na direção da central.

A Força Sindical teve um
crescimento de 1.109 sindicatos
filiados para 1.696, total verificado
em janeiro de 2013, o que
corresponde a um aumento de 53%.

Renato prestigia  posse da
direção dos Metalúrgicos

de São Paulo
O presidente do sindicato,

Renato Soares, também esteve
presente durante a solenidde de
posse de Miguel Torres à
presidência do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo.

Grande liderança, Miguel
Torres é o atual presidente da
CNTM e vice-presidente da
central. E nesta última sexta-feira
(dia 26/7) foi reconduzido ao
cargo de presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de São Paulo.

Festa dos Aposentados e
Pensionistas será em setembro

Dando continuidade à política
de valorização do Aposentado e
Pensionista, o Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense
marcou para o dia 12 de setem-
bro (quinta-feira) a próxima festa
na sede do Retiro. Além do
tradicional festival de prêmios, o
evento contará com show da
Banda G3, lanches típicos,
algodão doce e pipoca. A
iniciativa da gestão Renato

Soares visa criar um momento de
lazer e descontração para os
associados. Só poderão concorrer
aos prêmios  os associados do
sindicato, mediante  apresen-
tação de contracheque ou recibo
de pagamento do mês. Os
prêmios serão: liquidificador,
batedeira, poupança de R$ 500,
poupança de R$ 1.000, poupança
de R$ 1.500 e poupança de R$
2.000. Associe-se e participe!


