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Quatorze trabalhadores ainda
não receberam seus valores do

“Hora de Refeição”

Sindicato defende
a correção da
tabela do IR

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
aposentadorias 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 novamente conge-
lada. 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%.

No ano passado, o Sindicato
dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense saiu vitorioso em
ações do “Hora de Refeiçao”,
movidas contra a CSN, cerca de
120 trabalhadores já receberam
seus alvarás e retiraram seu
dinheiro, porém, 14 dos contem-
plados ainda não compareceram
ao sindicato para receberem o
que é seu por direito. As
matrículas dos beneficiados são:

Semana que vem, sindicato vai
publicar lista dos beneficiados

“Hora Extra” da
laminação já está

garantida

Na semana que vem, o
sindicato estará publicando a
relação dos 1282 beneficiados
pelo processo da “Hora Extra”,
dos funcionários da Laminação.

Este processo se refere a
diferença de duas horas que a
empresa não pagou na época da
reimplantação do turno de 6 horas
na CSN, a área da Laminação
permaneceu entre 3 a 4 meses

praticando o turno de 8 horas.
Com a vitória do processo os

trabalhadores vão receber
valores ferentes as horas extras
trabalhadas, mais 50% e seus
reflexos.

O sindicato também estará
convocando esses trabalhadores
para uma reunião na sede do
sindicato no Retiro para
esclarecimento de dúvidas.

Beneficiados devem
comparecer ao sindicato

com urgência

Paulinho da Força
é um dos 100

brasileiros mais
Influentes

O deputado Paulo Pereira da
Silva, o Paulinho da Força, foi
escolhido pela revista Época como
um dos 100 brasileiros mais
influentes em 2013. Paulinho está
na categoria “Líderes”, que agrega
28 personalidades, dentre as quais
a presidenta Dilma Rousseff, o
senador Aécio Neves e o ex-
presidente Lula.

O texto registra Paulinho como
“a voz mais ativa no Congresso
Nacional em defesa das causas e
reivindicações dos trabalhadores
brasileiros”, e que “ao organizar o
partido Solidariedade, ele preencheu
um vazio antes dominado por
sindicatos e ONGs governistas.

46395, 38332, 42467, 42451,
37470, 44817, 40357, 40362,
44820, 44822, 44811, 44826,
42939, 49638.

É importante que o
trabalhador saiba que os valores,
que variam em torno de R$ 16
mil a R$ 47 mil, que, caso os
beneficiados não venham
receber, os alvarás serão
devolvidos à Justiça.
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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
estendida 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
oficializados hoje, com a
publicação no DOU. A nova
tabela representa um reajuste de

Metalúrgicos da GM são
demitidos por carta

Depois de recorrer à presidente
Dilma Rousseff, que destacou o
Ministro do Trabalho, Manoel Dias,
para interceder em favor dos
trabalhadores da GM, o Sindicato
dos Metalúrgicos de São José dos
Campos protocolou esta semana
uma ação no TRT (Tribunal
Regional do Trabalho), de
Campinas, para tentar reverter as
demissões na fábrica da General
Motors na cidade.

Na verdade, a empresa tinha u
montante de R$ 2 milhões para
investir na planta de São José dos
Campos mas, devido a política
intransigente da direção sindicato,
redirecionou a verba para as
plantas de Gravataí e São
Bernardo. Para a GM seria muito
melhor que o investimento fosse
feito em São José dos Campos.

Os trabalhadores, que estavam
de licença remunerada, foram
demitidos por carta no dia 28/12/

2013. Eles trabalhavam nas linhas
de produção dos modelos Meriva,
Zafira e Corsa Hatch, que saíram
de linha em 2012, e do Corsa
Classic, cuja produção foi
encerrada na data das demissões
e transferida para a Argentina.

O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense se solidariza com
os companheiros demitidos, porém
não pode deixar de destacar que
essas demissões não são fruto de
uma crise financeira e sim da falta
de entendimento entre empresa
e sindicato. “O problema já estava
acontecendo há anos e o sindicato
não teve habilidade para negociar
com a empresa e tentar uma
estratégia para garantir os
empregos. O nosso sindicato aqui
tem a política de diálogo para
evitar que a situação chegue a este
ponto, sem perdas salariais e nem
de benefícios”, ressaltou o presi-
dente Renato Soares.

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.

Sindicato cobra
da CSN sobre a

Aços Longos
Devido a denúncias de

trabalhadores da Aços Longos, o
sindicato agendou uma reunião
com a direção da empresa para
discutir os vários problemas.

O sindicato estará reunido hoje
(22), na sede do sindicato para
buscar soluções que possam
responder às expectativas dos
trabalhadores.

Convênio Farmácia
e realinhamento

na GIL
Mais uma vez, o

sindicato estará discutindo
sobre o convênio farmácia
e o realinhamento da GIL.

A discussão também será
amanhã, na sede do
sindicato.


