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CUT E CENTRAIS OCUPAM A PAULISTA PELO MÍNIMO DE
R$ 580 E ATUALIZAÇÃO DA TABELA DO IMPOSTO DE RENDA
Pressão do movimento sindical garantiu a abertura de negociação com o governo na próxima quarta-feira (26)

A

campanha nacional em defesa do mínimo de R$ 580 e da política de valorização do salário foi marcada por manifestações em todo o país na última terçafeira, e garantiu reunião com o governo para
discutir o aumento.
Conforme as centrais, as manifestações se espraiaram por 20 capitais e tiveram na Avenida Paulista, com bateria de
escola de samba, carro alegórico, faixas
e bandeiras, a sua maior expressão pelos
“580 JÁ”. No dia seguinte aos protestos,
a Secretaria-Geral da Presidência da República entrou em contato com os dirigentes das centrais e agendou audiência com
o ministro Gilberto Carvalho para a próxima quarta-feira (26), às 16h30, em Brasília.
O diálogo, na opinião dos sindicalistas, é a melhor forma de combater e isolar o “tiro no pé” dado pelo ministro Guido
Mantega ao defender o “ganho zero” com
o reajuste do mínimo para R$ 545,00, que
apenas iria repor a inflação de 6,47% medida pelo INPC, interrompendo a política
de aumentos reais acordada pelas centrais com o presidente Lula.

MANTEGA ESTÁ DANDO TIRO NO PÉ
Condenando a concepção expressa
por Mantega, de que o aumento do mínimo seria inflacionário, o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Artur
Henrique, reagiu: “Salário mínimo não é
dificultador, ele ajuda no combate à crise,
como já ficou fartamente demonstrado,
pois é um poderoso instrumento de distribuição de renda. Frear o crescimento é a
agenda dos derrotados, daqueles que
acham que tem de segurar a economia
falando em redução de custo, em diminuição do papel do Estado”.
DIÁLOGO - Artur defendeu a negociação como a melhor forma de alertar a
presidenta sobre os descaminhos da equipe econômica. “Já havíamos conquistado
esse espaço para tratar de diversos assuntos, entre eles o mínimo, o aumento
para os aposentados e a correção da tabela. Em dezembro, iniciamos um processo de negociação e imaginávamos que teríamos continuidade, que foi garantida com
a nossa mobilização”, frisou Artur.
APOIOS - Levando o seu apoio à mobilização das centrais sindicais pelo salário
mínimo de R$ 580, os deputados Carlos
Zaratini (foto) e Luiz Cláudio Marcolino também estiveram presentes na manifestação.

Em frente à Justiça Federal, o presidente
da CUT, Artur Henrique (à esq.) sublinhou
a importância da mobilização pelo mínimo
de R$ 580,00 e do reajuste da tabela do IR

PELO REAJUSTE DA TABELA DO IMPOSTO DE RENDA:
MAIS
DINHEIRO NO BOLSO DOS TRABALHADORES
Ao final do ato na capital paulista, os representantes das centrais protocolaram
na Justiça Federal uma ação para a correção de 6,47% da tabela do Imposto de
Renda. Sem atualização da tabela, alertam as centrais, as conquistas das campanhas salariais acabam anuladas, já que os vencimentos são incluídos em uma nova
faixa de contribuição e confiscados pela Receita.
Além das centrais, diversos sindicatos também firmaram o documento em defesa de maior justiça tributária.
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PRESSÃO ARRANCA AVANÇOS EM RONDÔNIA

STICCERO CONQUISTA ACORDO COM EMPRESA
RESPONSÁVEL
PELA
MONTAGEM
DA
USINA
DE
JIRAU
Operários retornam ao trabalho após oito dias de
manifestações contra terceirizada da Camargo Corrêa

R

esponsável pelo setor de montagem de geradores da empresa de Jirau, a Enesa Engenharia, terceirizada pela Camargo
Corrêa, passou por sérios apuros durante oito longos dias. É que
os trabalhadores decidiram cobrar por melhorias e denunciar abusos que vinham sendo cometidos pela empresa de São Paulo,
cuja matriz encontra-se num dos bairros mais luxuosos da capital, o Morumbi. Diante do impasse, foi solicitada pela presidente
do TRT/RO, Desembargadora Vânia Abensur, uma audiência
emergencial no sábado (15), onde ficou decidido que seria
suspensa a paralisação por um período de 10 dias.
UNIDADE - Porém, em assembléia extraordinária realizada
na segunda-feira (17), a direção do STICCERO conseguiu aprovar
por unanimidade um novo acordo negociado - antes do início da
assembléia, onde a empresa cedeu a maioria dos pontos exigidos, principalmente os mais reclamados. Entre eles, o período
de folga para a visita aos familiares em outros Estados, o que foi
decisivo para que os trabalhadores concordassem com um acordo que acabou com a intenção de greve geral.
Durante os oito dias de manifestação o STICCERO elegeu em
assembléia uma comissão com o voto dos trabalhadores para
participarem ativamente de todas as negociações realizadas, o
que acabou sendo determinante para o sucesso do acordo, pois
trabalhadores e patrões puderam ficar frente à frente e discutir de
forma pacífica os pontos que seriam aprovados.

Entre os pontos definidos e assinados no acordo entre a
Enesa Engenharia e os trabalhadores - conduzidos pelo sindicato, ficou estabelecido que:
1 - A empresa providenciará melhorias nos alojamentos
de imediato, conforme lista apresentada, (tais como espaço de convivência, área de lazer em 60 dias, piso dos vestiários);.
2 - Um setor de enfermaria com 8 leitos;
3 - Enfermeiros contratados durante todo o período de
atividade;
4 - Dois ônibus à disposição para incursões a Jaci Paraná
e Porto Velho nos dias de sexta, sábado, domingo e segunda, com ida e volta para os alojamentos;
5 - O acréscimo de R$ 240, 00 no valor já repassado
nos tíquetes de alimentação (Vale Alimentação), que atualmente é de R$ 110,00, totalizando o valor de R$ 350,00
por mês;
6 - Sem descontos nos salários dos trabalhadores que
ficaram paralisados durante os oito dias de manifestação,
mais uma estabilidade de não demissão de 75 dias para
todos os trabalhadores;
7 - Até a data base da categoria, a empresa concederá
folga para todos os trabalhadores visitarem a família, inclusive aqueles que já viajaram no final de ano.

PUBLICAÇÃO DA INTERNACIONAL DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA ICM REALIZA REUNIÃO EM SÃO
NA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA
AUXILIA ORGANIZAÇÃO E AÇÃO SINDICAL PARA AS OBRAS DA COPA PAULO
A Internacional dos Trabalhadores da
Fortalecendo a campanha pelo Trabalho Decente, a ICM está auxiliando o movimento sindical a fortalecer sua ação unitária com vistas à Copa do Mundo de 2014.
Abaixo, reproduzimos trechos de publicação recente sobre as empresas em que
deveremos focar nossa atuação no próximo período:

Construção e da Madeira (ICM) realizará na próxima quinta-feira (27), na sede
da Fticom,em São Paulo, uma reunião
com o companheiro Marion Hellmann,
responsável global sobre o tema de multinacionais.
REPRESENTAÇÃO - Entre as questões em debate, o papel e as perspectivas da ICM na organização de trabalhadores de empresas multinacionais no
Brasil, bem como a avaliação das principais companhias de construção em
termos de representação sindical. Com
a proximidade da Copa, cresce a importância da estruturação do movimento.
Hellmann estará acompanhado de dois
dirigentes do sindicato IG Metal da Alemanha, que realizarão uma auditoria do
Acordo Marco Internacional com a empresa transnacional Schwan Stabilo em
Curitiba.

