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Após reunião entre o sindicato e a
direção da PSA para questionar os boatos
sobre as mudanças administrativas, foi
apresentada uma proposta que, segundo
a empresa, deverá evitar demissões dos
funcionários.
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Trata-se da suspensão temporária
dos contratos de trabalho que

deverão ocorrer da seguinte forma:

A empresa suspenderá de forma
alternada os três turnos de produção da CPPR,
com duração de até cinco meses por turno;

Durante este período os empregados
suspensos participarão de um processo de
qualificação profissional.

Mas a direção do sindicato ainda tem
algumas perguntas para o grupo PSA

Qual é exatamente o prazo efetivo da suspensão para cada turno?

Qual turno será suspenso primeiro?

Qual o valor da bolsa que será paga aos funcionários suspensos?

Como, onde e quais serão as condições para a qualificação profissional?
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Ainda segundo a direção da
empresa, as condições da suspensão

envolvem as seguintes medidas:

Durante o período da suspensão
haverá uma bolsa que garantirá parte dos
salários de todos os empregados
suspensos;

Serão mantidos todos os benefícios, tais
como plano de saúde, ticket entre outros;

Ao retornarem do período de
suspensão, o salário anterior será mantido;

Caso haja reajuste durante este
período, o novo valor será repassado.
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Centrais garantem isenção do IR
para PLR de até R$ 6.270

Depois de conquistar a isenção
do Imposto de Renda (IR) para
ganhos com Participação nos
Lucros e Resultados (PLR), este
ano as centrais sindicais já
comemoram o aumento  do
limite de isenção para R$ 6.270.
O objetivo da Força Sindical é
que esta isenção seja extendida
para  os trabalhadores que
recebem até R$ 10 mil de PLR.

De acordo com a legislação em
vigor, a participação no lucro ou
resultado está sujeita à tributação
de forma separada dos demais
rendimentos recebidos mensal-
mente. Isso prejudicava alguns
contribuintes que pulavam de
faixa na tabela que estabelece as

alíquotas de IR sobre a renda das
pessoas físicas. Com isso, acabavam
sofrendo tributação maior.

A Instrução Normativa da
Receita Federal foi publicada no
Diário Oficial da União de 2/1/
2014, e determina que ficam
isentos de IR os valores até R$
6.270 recebidos  de PLR pelos
trabalhadores em 2014.

Em 2013, esse limite era de
R$ 6.000. A correção da tabela
progressiva anual para este ano
foi autorizada por lei em junho
passado e os valores foram
oficia-lizados hoje, com a
publicação no DOU. A nova
tabela representa um reajuste de
4,5% aplicado nas cinco faixas

que determinam uma alíquota do
IR diferenciada de acordo com o
valor recebido pelo trabalhador.

As faixas são as seguinte: 1)
até R$ 6.270, isento; 2) de R$
6.270,01 a R$ 9.405, a alíquota
do IR é de 7,5% com uma parcela
dedutível de R$ 470,25; 3) de
R$ 9.405,01 a R$ 12.540, o
imposto é de 15% e a dedução,
de R$ 1.175,63; 4) valores entre
R$ 12.540,01 e R$ 15.675
pagam 22,5% e a parte
dedutível é de R$ 2.116,13 e 5)
quem ganhar mais de R$
15.675,00 será tributado em
27,5% e a parcela a deduzir do
imposto devido é de R$
2.899,88.
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O Sindicato dos

Metalúrgicos apoiou as
manifestações ocorridas
no final de 2013, que
reivindicou a correção da
tabela do Imposto de
Renda (IR). A falta de
correção corrói o salário
dos trabalhadores. Essas
mesmas manifestações
exigiam também o fim
do fator previdenciário,
que achata as aposen-
tadorias dos brasileiros.

A tabela do IR ficou
congelada por vários
anos, principalmente
entre 1996 e 2001. Em
2002 foi corrigida mas
nos anos seguintes
(2003/04) foi nova-
mente congelada.

Apenas a partir de
2005, a correção voltou
a ser anual, sendo de
10% em 2005; 8 % em
2006; e, desde 2007,
de 4,5%.

Conforme estudo do
Dieese, em 1996, os
trabalhadores que
recebiam até nove
salários mínimos eram
isentos do pagamento
do imposto. Com a
defasagem, o limite da
isenção diminuiu e os
que têm rendas mais
baixas, passaram a
pagar. Pela tabela atual,
aqueles que recebem
até 2,52 salários
mínimos terão que
pagar o IR.

Para entrar com qualquer uma das ações,
o trabalhador deve comparecer ao

sindicato, na Rua Dr. Tavares, nº 130, no
Centro de Resende. O atendimento séra

feito às segundas e sextas, das 14h ás 17h.


