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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 do dia 5/8 com
representantes sindicais na sede da
Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego do Rio de Janeiro (SRTE/RJ) e debateu
temas da pauta nacional de reivindicações dos
trabalhadores.

Durante a reunião, sindicalistas falaram sobre
as principais demandas da classe trabalhadora,
em especial, a qualificação profissional e
garantia de direitos. Foram abordados: diminuição da
jornada de trabalho para 40 horas, que vão gerar milhares
de novos postos de trabalho; fim do fator previdenciário,
índice que reduz o benefício de quem se aposenta com
menos idade; Projeto de Lei 4.330, que trata da
terceirização dos serviços; e 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, entre outras
como a Lei da PLR.

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

Mudança na Lei da PLR
O presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos, Renato Soares,
sugeriu que fosse estabelecida, de
forma clara, que a forma de
negociação seja feita somente
através de acordo ou convenção
coletiva de trabalho, ou, pelo
menos, que os sindicatos sejam
os responsáveis pelas eleições da
comissões de PLR.

A Lei 12.832, que altera a Lei
10.101/2000, isenta de imposto
de renda valores até R$ 6 mil
recebidos como participação nos
lucros ou resultados (PLR). A nova
lei também veda a vinculação da
PLR às metas de saúde e segurança
do trabalho. A alteração sugere
uma 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. Ficou vedada a
definição de metas sobre saúde e
segurança do trabalho.

Periculosidade dos
vigilantes

Renato também cobrou do
ministro a regulamentação da Lei
dos Vigilantes, que estabelece o
pagamento da periculosidade à
categoria. “No Sul Fluminense, os
trabalhadores da guarda e os
vigilantes tem reclamado com
frequência da demora na
aplicação da lei 12.740/12. Todos
nós sabemos que só depende da
regulamentação para que os
trabalhadores façam uso deste
direito conquistado”. O ministro se
comprometeu em agilizar o
processo de regulamentação para
que a norma entre em vigor.

Renato Soares, entre os
representantes sindicais,

cobra do ministério melhorias
para os trabalhadores

Fim do fator
previdenciário

Outro ponto destacado foi o fim
do fator previdenciário. Renato
cobrou do ministro uma decisão por
parte do governo, ressaltando o
quanto este índice de claculo
prejudica os trabalhadores,
principalmente aqueles que
começam a trabalhar mais cedo.
O ministro afirmou: “Meu senti-
mento é que o fim do fator previ-
denciário vai prosperar”. E, ao
mesmo tempo, em relação à
redução da jornada de trabalho
disse: “As 40 horas têm que ser
negociadas com o patrão. Talvez
seja preciso esperar, 2, 3 anos”.
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PLR não pode mais ser
vinculada às metas de saúde

e segurança do trabalho
Recentemente, a participação

nos lucros ou resultados,
conhecida como PLR, sofreu
algumas transformações com a
conversão da Medida Provisória
597/2012. Inicialmente, a MP
somente tratava da tributação do
Imposto de Renda (IR) sobre os
ganhos relacionados à PLR,
estabelecendo a isenção de
tributação da fonte do Imposto de
Renda, que disciplina novo teto de
recolhimento no valor de até R$
6 mil. Porém, com a conversão
em lei, novos preceitos foram
inseridos gerando alguns
percalços.

A nova lei veda a vinculação da
PLR às metas de saúde e segurança

do trabalho. Anteriormente,
permitia-se conciliar a busca do
lucro e melhores resultados e
produ-tividade 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 deter-
minações legais e empresariais
quanto às normas para um
ambiente laboral sadio.

O texto aprovado é o relatório
da comissão mista que analisou a
MP, elaborado pelo deputado Luiz
Alberto (PT-BA). A Lei 12.832,
conversão da Medida Provisória
597/2012, que dispõe sobre PLR
e que altera a Lei 9.250/1995

legislação do imposto de renda
das pessoas físicas foi publicada
em 21 de junho no Diário Oficial
da União.

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.

Sindicato apoia estatização da ETPC
para pagar dívida da CSN com estado

Durante uma reunião com
governador Sérgio Cabral e com o
vice-governador Pezão, o deputado
estadual Gotardo Netto apresentou
a sugestão de que o estado adquira
a Escola Técnica Pandiá Calógeras
(ETPC) para sanar a dívida
tributária que a CSN tem com o
Estado do Rio de Janeiro. “A ETPC
tem uma estrutura maravilhosa,
mas é particular. O que falta na
região hoje são os cursos
tecnológicos”, ressaltou o deputado.

Durante a reunião, o
governador explicou que já existe
uma sugestão de adquirir o
Escritório Central para sanar a
dívida, mas Gotardo se posicionou
de forma diferente, e garante que
"a ideia foi aceita pelo governador,
e que ele sugeriu que as discussões
continuem", afirmou.

O deputado explicou que,

durante o encontro também foi
levantada a preocupação em
relação a compra da CSA, que pode
extinguir alguns setores e gerar
desemprego. Ele afirmou que a
compra também poderá gerar
diminuição da arrecadação
municipal. O próximo passo é uma
conversa com todos os outros
deputados da região, da qual o
presidente do sindicato, Renato
Soares, se dispôs a participar para
“amadurecerem juntos a ideia”.

“A CSN não pode continuar
acumulando patrimônio sem dar
retorno de seus lucros aos seus
trabalhadores, ao estado ou ao
município. O sindicato aplaude a
iniciativa do deputado, assim como
de todos os parlamentares que
apresentam propostas e projetos em
defesa do trabalhador e em prol da
geração de empregos”, disse Renato.


