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A atual direção do sindicato
defende de forma intransigente e
incondicional a confirmação da
Convenção 158 da OIT (Orga-
nização Internacional do Trabalho),
que inibe a demissão sem justa
causa. Infelizmente, a rotatividade
da força de trabalho no Brasil já
atinge 40%.

Os metalúrgicos sabem muito
bem o que está por trás de mais
essa tentativa de golpe dos empre-
sários em cima dos trabalhadores.
Na verdade, é do interesse deles aca-
bar com qualquer tentativa de pôr
limites às demissões sem justa causa.

Assim, a ratificação da
Convenção vai reduzir os altos índi-
ces de rotatividade da mão de
obra, realidade essa que os
trabalhadores da região conhecem
bem. Principalmente a CSN, que
vem demitindo os funcionários mais
antigos, que tem salários maiores,
para contratar outros trabalhadores
com salários inferiores para exercer
as mesmas funções.

Um exemplo recente é dos
bancos privados, que demitiram 7
mil trabalhadores de janeiro a
setembro deste ano.

O movimento sindical deve se
mobilizar e tomar uma posição
firme contra o arquivamento da
matéria, pretendido pela bancada
representante dos patrões, e
denunciar os parlamentares que
votaram contra os interesses da
classe trabalhadora e prosseguir
lutando contra a demissão
imotivada.
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Outra luta que também está
sendo travada pelo presidente do
sindicato, Renato Soares, junto
aos trabalhadores de todo o Brasil
é a campanha nacional pela
correção da tabela do IR (Imposto
de Renda). A defasagem entre
janeiro de 1996 e dezembro de
2012 chega a 62,7%. Com os
reajustes salariais das categorias
milhares de trabalhadores

Todo apoia a luta pelo
reajuste de 62,7% na

tabela do IR
passam a pagar IR, já que a tabela
não vem sendo corrigida.

Nas palavras do presidente:
“A direção do sindicato está
apoiando esta luta porque além
de um salário defasado, o traba-
lhador  ainda tem o desconto do
IR, aí fica difícil. Ano passado, o
governo arrecadou mais de R$
3 trilhões em tributos, incluindo
o Imposto de Renda”.

O presidente do sindicato,
Renato Soares, e o vice-
presidente, Silvio Campos, se
reuniram com centenas de
trabalhadores de todo o
Brasil, na última 2ª-feira (28/
10), em São Paulo, durante
a posse do metalúrgico
Miguel Torres, na presidência
nacional da Força Sindical.

O metalúrgico Miguel
Torres, atual presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de
São Paulo e da CNTM
(Confederação Nacional dos
Trabalhadores Metalúrgicos),
assumiu a cadeira ocupada até
então pelo deputado Paulinho da
Força que desocupou o cargo
para dar mais atenção ao recém-
criado Partido Solidariedade. A
decisão foi tomada, por
aclamação, na reunião da
Direção Executiva da Central
realizada ontem em São Paulo,
que contou com a presença do
presidente da Força Sindical RJ e

Sindicato prestigia a posse
do novo presidente da

Força Sindical

presidente da Federação dos
Metalúrgicos do Rio de Janeiro,
Francisco Dal Prá. 

Miguel Torres reforçou que irá
continuar a luta pelo crescimento
da Força e implantação da Pauta
Trabalhista. “Temos que continuar
nossa luta pela redução da
jornada, pelo fim do fator
previdenciário, pela correção da
tabela do imposto de renda e por
mais direitos”.

Renato parabeniza o ex-presidente Paulinho
pela excelente gestão frente à entidade.
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“O Brasil Contra o Fator!”
será o tema da grande
manifestação que as centrais
sindicais farão no dia 12 de
novembro, pela retomada das
negociações pelo fim do fator
previdenciário.

O prazo estabelecido pelo
ministro da Secretaria-Geral da
Presidência da Republica,
Gilberto Carvalho, para concluir
as discussões sobre o assunto
com os represen-tantes das
centrais sindicais se encerrou na
semana passada, sem avanços.

O último encontro entre as

“O Brasil Contra o Fator!”
partes, que também teve a
participação dos ministros do
Trabalho, Manoel Dias, e da
Previdência Social, Garibaldi
Alves Filho, ocorreu em 21 de
agosto, quando foi definido o
prazo de 60 dias para concluir
os debates sobre o assunto.

Herança do governo de
Fernando Henrique Cardoso
(FHC), o fator previdenciário
reduz o valor do benefício de
quem se aposenta por tempo de
contribuição antes de atingir 65
anos, no caso dos homens, e
60 anos, no caso das mulheres.

Mais um grupo de  metalúrgicos
beneficiados pelo processo da
“hora de refeição” ainda não
compareceram a sede do sindicato
para receber seus alvarás.

Este processo é fruto de uma
ação jurídica criada pela atual
gestão de Renato Soares. Esta
ação envolve em torno de três mil
trabalhadores e valores que
chegam a somar R$ 4,5 milhões.

Veja abaixo os trabalhadores
que ainda não compareceram:

Metalúrgicos
beneficiados pelo
processo da “hora

de refeição” devem
comparecer ao

sindicato urgente

44829 - MARCOS AURÉLIO DE MIRANDA

44830 - PAULO LUIS DA SILVA

44831 - ROBERTO JOSÉ TAVARES

44832 - RONALDO DIAS DA SILVA

44833 - RONALDO JOSÉ BARBOSA

44834 - ROSENILTON LOPES DE SOUZA

44835 - WALDYR LOPES JUNIOR

44837 - ALEXANDRO PINTO BARBOSA

40140 - WALDEMIR FERRARI

40182 - JOCIMAR GONÇALVES BRÁS

30297 - ANTÔNIO CARLOS DA SILVA

30415 - MANOEL SEBASTIÃO FILHO

30561 - DEVANIL FERREIRA DA SILVA

41599 - ALTAMIR ERNARIO ANDRADE MINEIRO

41600 - DENILSON LEAL DA JESUS

41601 - ANSELMO DE OLIVEIRA BASTOS

41604 - JEZIEL DE MELO CANEDO

41605 - TAMAZ AQUINO DOS SANTOS

41609 - GEOVANE SALAZAR DO CARMO

41618 - ALMIR DA ROCHA FURTADO

51839 -  CARLOS EDUARDO MONTEIRO DOS SANTOS

51798 - PATRÍCIA LADEIRA AMORIM ARAUJO

37470 - JOSÉ ANTÔNIO ROSA

37484 - DANIEL DOS SANTOS CARMO

46395 - DEREK GOMES CORTEZ DE LIMA


