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Presidente do sindicato se reúne
com Ministro do Trabalho

O Ministro do Trabalho e
Emprego, Manoel Dias, esteve
reunido na tarde dessa 2ª-feira (5/
8) com representantes sindicais na
sede da Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego
do Rio de Janeiro (SRTE/RJ).

Durante a reunião,  sindicalistas
falaram sobre as principais
demandas da classe trabalhadora,
em especial, a qualificação
profissional e garantia de direitos.
Entre as principais questões a
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.

Foram abordadas as mudanças
na Lei da PLR e o presidente do
sindicato, Renato Soares, sugeriu
ainda que fosse estabelecida, de

forma clara, que
a negociação
deva ser feita
através de a-
cordo ou con-
venção coletiva
de trabalho.

A nova lei
veda a vincula-
ção da PLR às
metas de saúde
e segurança do
trabalho. A alte-
ração também
sugere nova
postura patronal em relação às
informações claras sobre índices de
produtividade, qualidade ou
lucratividade da empresa,
programas de metas, resultados e
prazos aos representantes dos
trabalhadores.

Foi cobrada também do ministro

O presidente Renato Soares
entre os representantes

sindicais na reunião com o
Ministro

Sindicato assina Convenção
Coletiva com o Metalsul

No último dia 30, repre-
sentantes do Metalsul estiveram
na sede do Sindicato dos
Metalúrgicos 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 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.

Durante o encontro, Renato Soares sugeriu mudanças na
lei da PLR e cobrou a regulamentação da lei dos vigilantes

a regulamentação da Lei dos
Vigilantes, que estabelece, entre
outros, o pagamento da
periculosidade a categoria.
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A primeira parcela do 13º
salário dos cerca de 25,3
milhões de aposentados e
pensionistas da Previdência
Social deve ser paga a partir
do dia 26 de agosto, com a
folha de pagamento mensal
dos segurados. Em junho, a
Cobap (Confederação Brasileira
de Aposentados e Pensionistas)
enviou um ofício ao ministro da
Previdência, Garibaldi Alves,
que garantiu a antecipação.
Agora, falta apenas o decreto
da Casa Civil com a confirma-
ção do pagamento.

Sendo assim, quem recebe
um salário mínimo tem o
pagamento depositado entre os
dias 26 de agosto e 6 de
setembro, conforme o número
final do cartão do benefício.
Quem ganha mais de um
mínimo recebe entre os dias 2
e 6 de setembro. A primeira
parcela vem livre do desconto
do IR (Imposto de Renda). A
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mordida virá apenas no final
do ano.

A antecipação ocorre desde
2006. A Cobap já pediu ao
governo que crie uma lei
garantindo o benefício até
agora, já que hoje isso é feito
por decreto.

O valor do abono é calculado
de maneira proporcional e leva
em consideração os meses que
o segurado vem recebendo a
aposentadoria ou a pensão.
Quem se aposentou em abril,
por exemplo, terá o benefício
calculado sobre oito meses.

Tem direito ao pagamento
do 13 salário os aposentados,
pensionistas e os segurados que
recebem auxílios doença ou
acidente. Não tem direito ao
benefício quem recebe amparo
assistencial, como o Benefício
da Prestação Continuada,
auxílio suplementar por
acidente de trabalho ou pensão
mensal vitalícia.


