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Ministro do Trabalho recebe
representantes de sindicatos

O Ministro do Trabalho e
Emprego, Manoel Dias, esteve
reunido na tarde dessa 2ª-feira (5/
8) com representantes sindicais
fluminenses na sede da
Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego do Rio de
Janeiro (SRTE/RJ). Durante a reunião,
vários representantes sindicais
falaram sobre as principais
demandas da classe trabalhadora,
em especial, a qualificação
profissional e garantia de direitos.

Entre as principais questões em
evidência na pauta de
reivindicações dos trabalhadores, foi
levantada a questão da ratificação
da Convenção 158 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), que
protege o trabalhador contra a
demissão imotivada e inibe a alta
rotatividade de mão de obra no
país. Inclusive sendo citada como
o gargalo para o desenvolvimento
e para a geração de empregos com
qualidade para os trabalhadores.

Outros pontos abordados foram
o projeto de lei 4330 que
regulamenta a terceirização no
mercado de trabalho, que, segundo
as lideranças, vai abrir espaço para
precarização das relações de
trabalho. E o fim do Fator
Previdenciário, que vem prejudicando
milhares de trabalhadores brasileiros
na sua aposentadoria.

Durante o debate, foi citada a Lei
da PLR. A Lei nº 12.832, publicada
na semana passada, que modifica a
Lei nº 10.101 (Lei da PLR), teve como
principal alteração a previsão de
isenção do Imposto de Renda (IR) para
a PLR de até R$ 6 mil. O presidente
do sindicato, Renato Soares, sugeriu
que fosse estabelecida de forma clara
no documento que a negociação
deva ser feita através de acordo ou
convenção coletiva de trabalho.
“Trabalhadores de empresas como
a CSN, que é da nossa base

representativa do Sul Fluminense, são
sempre prejudicados na forma de
negociação da PLR. A empresa monta
uma comissão que tem por maioria
funcionários sem estabilidade e que
por isso são obrigados a votar pelos
interesses da empresa. Este ano, por
exemplo, a CSN pagou 1.3 do salário
dos trabalhadores, a pior PLR paga
na região”.

A nova lei veda ainda a vinculação
da PLR às metas de saúde e segurança
do trabalho. Anteriormente, permitia-
se conciliar a busca do lucro e
melhores resultados e produtividade
com a conformação frente a regras
consistentes de gestão do meio-
ambiente do trabalho. Essa resolução
retira um incentivo a mais para que
os empregados cumpram as
determinações legais e empresariais
quanto às normas para um ambiente
laboral sadio.

Entre outras mudanças, as novas
determinações da Lei da PLR cobram nova
postura patronal em relação às
informações mais claras que devem ser
passadas aos representantes dos
trabalhadores. Isso significa que a
empresa tem a obrigatoriedade de
prestar, aos representantes dos
trabalhadores, informações que
colaborem para negociação, quando esta
envolver índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade da empresa,
programas de metas, resultados e prazos.
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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’, apon-
tando para um desenvol-vimento
nacional com soberania e valori-
zação 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, educa-
ção, 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,
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%.

Metalúrgicos do
Sul Fluminense

participam do 7º
Congresso da
Força Sindical
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O Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Industr ias
Metalúrgica,  Mecânicas,  de
Material Elétrico, de Material
Eletrônico e de Informática de
Barra Mansa, Volta Redonda,
Resende, Itatiaia, Quatis, Porto
Real e Pinheiral, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias,
COMUNICA QUE CELEBROU
CONVENÇÃO COLETIVA DE
TRABALHO COM O SINDICATO
PATRONAL ficando estabelecido,
na clausula 38ª  o Desconto
assistencial a ser aplicado aos
empregados das empresas,
representados por esse sindicato,
não associados,  o valor
correspondente a 1% do salário
base, limitados cada parcela ao
valor de R$ 30,00 ao mês,  nos
meses de agosto, setembro,
outubro, novembro, dezembro e
13º salár io do ano 2013 e
janeiro, fevereiro, março e abril
de 2014,  ficando assegurado
aos empregados o direito de
oposição no prazo de 10 dias  a
contar  da publ icação deste
edital, tudo conforme autorizado
acordo nos autos da Ação Civil
Públ ica nºª 0149300-
19.2009.5.01.0341.

Em conformidade com o termo
de conciliação, homologado nos
autos da Ação Civ i l  Publ ica
acima mencionada,  OS NÃO
ASSOCIADOS QUE NÃO SE
OPUSEREM AO DESCONTO
ASSISTENCIAL, concordando
com ele,  f ica assegurado o
direito aos  benefícios relativos
aos convênios f irmados pelo
s indicato,  sem abranger os
direitos dos associados efetivos
da entidade.

Volta Redonda,   08  de agosto
de 2013.

RENARENARENARENARENATTTTTO SOO SOO SOO SOO SOARES RAMOARES RAMOARES RAMOARES RAMOARES RAMOSSSSS
PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE

EDITEDITEDITEDITEDITAL DE DIVULGAÇÃO DEAL DE DIVULGAÇÃO DEAL DE DIVULGAÇÃO DEAL DE DIVULGAÇÃO DEAL DE DIVULGAÇÃO DE
DESCONTO ASSISTENCIALDESCONTO ASSISTENCIALDESCONTO ASSISTENCIALDESCONTO ASSISTENCIALDESCONTO ASSISTENCIAL

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!

Sindicato assina Convenção
Coletiva dos trabalhadores das

empresas do Metalsul
No dia 30/6, representantes

do Metalsul (Sindicato Patronal
das Indústrias Metalmecânicas
do Médio Paraíba Fluminense)
estiveram na sede do Sindicato
dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense, em Volta Redonda,
para a assinatura da Convenção
Coletiva de Trabalho 2013/2014
dos funcionários das empresas
ligadas ao sindicato patronal.

Estiveram presentes a Saint
Gobain, através do diretor Carlos
Newton Andrade Decat; os
diretores do Metalsul,
Henrique Almeida Carneiro
e Janine Procópio Muniz; o
diretor da Inarme Ind.
Artefatos Metalúr-gicos,
Lisdecastre Xavier Machado;
o diretor da Xerox, Marcos
Antonio Salles Gomes;
representação da White
Martins, Ricardo José
Pereira; e diretores do
Sindmetal-SF, Renato
Soares (presidente),
Bartolomeu Citeli (dir. comu-
nicação), Laércio Andrade (dir.
saúde), José Eli (diretor jurídico)
e Almir Paulino (dir.
organização). Além da assessora

Representantes do Sindmetal-
SF e do Metalsul se reunem
para a assinatura da
Convenção Coletiva dos
Trabalhadores 2013/2014

jurídica dos metalúrgicos, Stella
Maris Vitale.

A campanha salarial durou em
torno de três meses e garantiu a
todos os trabalhadores um
reajuste salarial de 8%, um PPR
(Programa de Participação nos
Resultados) de R$ 680,00 e o
reajuste nos salários iniciais de
todas as empresas
representadas pelo Metalsul.
Além disso outros benefícios,
tiveram variações de empresa
para empresa.


