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Não a perda de direitos
Não às MPs 664 e 665

Na manhã desta segunda-feira, dia
2/3, diretores do Sindicato dos
Metalúrgicos realizaram um ato político
pela revogação das Medidas Provisórias
664 e 665. Medidas estas que alteram
as regras do Seguro-Desemprego,
Abono Salarial, Seguro Defesa, Pensão
por Morte, Auxílio-Doença e Auxílio-
Reclusão, que trazem prejuízos à classe
trabalhadora, dificultando acesso dos
trabalhadores.

Participaram do ato os deputados
federais: Alexandre Serfiotis, Deley de
Oliveira; os vereadores Paulo Conrado,
José Augusto, Edson Quinto e Neném.
Representantes do deputado federal
Hugo Leal, deputado Estadual Edson
Albertassi e do prefeito Antônio
Francisco Neto. Também participou da
mesa o gerente da agência do INSS,
em Volta Redonda,  Fernando Jorge
Gonçalves  Bacthazar Sixel, que tem
estabelecido uma importante parceria
com o sindicato, em assuntos
previdenciários. Todos receberam uma
placa de agradecimento do presidente
Silvio Campos, pela influência junto as
instâncias de poder em momentos de
crise, em defesa dos empregos na região.

A classe trabalhadora e as centrais
sindicais estão mobilizadas no Congresso
Nacional para explicar por que é contra
essas MPs, baixadas pela presidente
Dilma, no final do ano passado, sem
diálogo algum com o movimento sindical
e a sociedade.

“Acreditamos e sempre lutamos por
um Brasil melhor, com justiça social
e distribuição de renda. Confesso
que estamos muito decepcionados
com o 2º governo da Dilma. Afinal,
o PT sempre defendeu o diálogo com
os trabalhadores e o respeito aos
direitos conquistados”, afirma o
presidente do Sindmetal-SF,  Silvio
Campos.

Veja como fica:
ABONO SALARIAL
•Será preciso trabalhar por, pelo
menos, seis meses seguidos com
carteira assinada para ter direito
ao abono do PIS ou Pasep.
• O valor do benefício será
proporcional ao tempo traba-
lhado, como ocorre com o 13º
salário.
SEGURO-DESEMPREGO
•Na primeira vez que requerer o
benefício será preciso comprovar
que trabalhou por, pelo menos, 18
meses, com carteira assinada.
• Na Segunda solicitação, o
período de carência será de 12
meses de emprego.
• A partir do terceiro pedido terá
que ter trabalhado por seis meses
ininterruptos.
AUXÍLIO-DOENÇA
•O benefício será a média das
últimas 12 contribuições.
• Empresas vão pagar o benefício
por 30 dias. Somente após esse
tempo o INSS passará a arcar
com o pagamento do auxílio.
PENSÃO POR MORTE
•É preciso comprovar o
pagamento de 24 meses de
contribuição para ter direito ao
benefício. A exceção é para casos
de morte em função de acidente de
trabalho, depois do casamento ou
para o caso de cônjuge incapaz.
• Só terá direito ao benefício
quem tiver pelo menos dois anos
de casamento ou união estável.
Pra quem já recebe  nada muda.
• O valor será de 50% do salário
de benefício mais 10% por
dependente. Se algum dependente
morrer, a parte dele não será
repassada aos demais.
• Benefício  mínimo é de um
salário mínimo por pensão.
• Cônjuges jovens: o pagamento
será vitalício apenas para pessoas
com 35 anos de expectativa de vida
- atualmente quem tem 44 anos de
idade ou mais. A partir desse limite,
a duração da pensão dependerá
da expectativa de sobrevida.

(esq. para dir.)
Renato Soares (ex-presid.),
Deley, Paulo Conrado,
Silvio Campos (presid.),
Fernando Sixel, Nenem,
Serfiotis e José Augusto
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“HORA DE REFEIÇÃO”

Sindicato
publica nova

relação de
beneficiados
para entrega
de alvarás

50191- JONAS REZENDE
50192 - LUIZ CLAUDIO DA SILVA
50215 - EDSON CARLOS REIS
50217 - WELLINGTON RIBEIRO
50218 - PABLO MARTINS DE OLIVEIRA BARRETO
50219 - CESAR EDUARDO DE SOUZA
50222 - CLAUDIO LOURENÇO DA SILVA
50237 - GUSTAVO GIMARAES TRANIN
50240 - GLADSTONE DE LIMA
50241 - LEONARDO DELGADO RODRIGUES
53302 - CLAYSON BENTO MARTINS
53319 - REGINALDO FELIX DA SILVA
53321 - FÁBIO ALVES DA SILVA ROSA
53336 - MARCO ANTONIO LUIZ FERREIRA
53337 - OTÁVIO LUIZ CARDOSO DE SOUZA
53339 - RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
53340 - GUSTAVO LEONARDO DE SOUZA
53341 - DAMMANTA NICOLAU MENDES
53342 - RENATA MAXIMIANA MARQUES
53343 - PATRICIA NOGUEIRA DA SILVA
53949 - HENRI NICCOLAS DO CARMO COUTINHO
53950 - CLAY AIRES DE ASSIS
53951 - TIAGO BARBOSA MUNIZ
53953 - JOHNNY SOUZA RAMOS SILVA
53954 - IGOR MOURA EVANGELISTA
53956 - EVERTON LUIZ DA CRUZ
53957 - EDUARDO FRAUCHES DE BRITO
53959 - ISMAEL CALICHIO DE OLIVEIRA FILHO
53961 - KLEBSON BICALHO DE SOUZA
53962 - GUSTAVO DA SILVA AUGUSTO

Os trabalhadores abaixo relacio-
nados deverão comparecer na sede
do sindicato, localizado na Rua
Gustavo Lira, 9 - Centro - Volta
Redonda, no dia 5/3, quinta-feira,
às 10h, para receber seus alvarás.

VAGAS DE EMPREGO
O Sindicato dos Metalúrgicos está aceitando
currículos para eletricista e instrumentistas

para serviços de contratos temporários.

ELETRICISTA MANUTENÇÃO (100 vagas)
ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE (100 vagas)

INTRUMENTISTA (100 vagas)

Cada vez mais as mulheres
conquistam seu espaço. Cada
vez mais o Brasil também é

feito por mulheres
O mercado de trabalho torna-se, cada

vez mais, um ambiente heterogêneo. As
diferenças de gênero são superadas e,
dessa forma, vemos as mulheres
ocuparem posições que, tradicio-
nalmente, eram exercidas pelos homens.
Se no passado as mulheres ficavam
restritas à função de mãe e dona-de-
casa ou a atuação em cargos como
professora e enfermeira, hoje, este

paradigma caiu por terra.
Contrariando a idéia do ‘sexo frágil’,
mais de 50% das mulheres estão
ativas no mercado de trabalho
atualmente.
Sem dúvida que questões como

diferenças salariais e o fim da
violência contra elas são desafios
que, muito em breve, estarão
superadas.


