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Hoje, sindicato e CSN em nova
rodada de negociação

CSN para uma nova ro-
dada de negociação.

Esta diretoria  espera que
o resultado da votação da
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“Operação tartaruga” hoje
nas empresas do Metalsul

Começa hoje a “ope-
ração tartaruga” nas em-
presas tercerizadas pela
CSN. Durante a opera-
ção, os trabalhadores de-
verão diminuir o ritmo de
trabalho, na execução

de suas tarefas.
Mais uma vez, este

sindicato esclarece que
a “operação tartaruga” é
uma forma pacífica de
pressionar à direção das
empresas a propor um

reajuste salarial mais jus-
to e digno aos funcioná-
rios que se empenharam
ao longo do ano para
garantir a produção e o
desempenho das mesmas.

Enquanto isso, a dire-

ção do sindicato estará
de prontidão, aguardan-
do que o sindicato pa-
tronal e as outras empre-
sas convoquem reunião
para negociar o acordo
coletivo 2008.

Hoje, dia 20, às
14h, representantes do
sindicato estarão se reu-
nindo com a direção da

proposta da empresa tenha
demonstrado à direção da
empresa que a categoria
quer uma proposta digna.

Fiquem atentos
que amanhã pode-
rá ter votação por
escrutínio secreto.
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Manifestação contra o INSS
DIA 28/5 - A PARTIR DAS 10 HORAS,

EM FRENTE AO INSS -CENTRO

participem!!!

CSN

O trabalhador filiado à
Previdência Social pode si-
mular a contagem de seu
tempo de contr ibuição
pela Internet, para saber
se já pode ou não se apo-
sentar. Para isso, é preci-
so acessar a página ele-
t rônica da Previdência
(www.previdencia.gov.br),
clicar na seção “Serviços”,
selecionar a opção “Cal-
cule sua aposentadoria” e,
depois, a opção “Simula-
ção da contagem de tem-
po de contribuição”.

Nessa tela, deve ser di-
gitado o número do PIS, do
Pasep ou do Cici (Cadas-
tro de Informação do Con-
tribuinte Individual) e infor-
madas as datas de início

Aposentadoria
Simulação de contagem

de tempo
e fim de todos os vínculos
empregatícios.

Pela Internet, o segura-
do também pode calcular
o valor de sua aposenta-
doria, já com as alterações
da Lei n.º 9.876, de 29 de
novembro de 1999. De
acordo com essa lei, no
cálculo do benefício são
levados em consideração
o tempo de contribuição,
a idade da pessoa na data
da aposentadoria e a ex-
pectativa de sobrevida do
segurado na data do iní-
cio do seu benefício, se-
gundo a tabela de expec-
tativa de sobrevida feita
pelo IBGE. Com isso, é
possível calcular valores
do benefício, de acordo

com a situação de cada
contribuinte, nas diferen-
tes formas de cálculo.

Para fazer o cálculo, é
necessário clicar na seção
“Serviços” e, depois, em
“Simulação do valor do
benefício de acordo como
a Lei 9.876, de 29/11/
1999”. Na tela seguinte,
o trabalhador deve esco-
lher uma das situações em
que ele se enquadra e,
após isso, preencher o
quadro “Salários de con-
tribuição”, a partir de ju-
lho de 1994.

Fonte: Boletim O Tarugo,
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Ouro Preto e Região,
06/05/2008, N.º 1475.

REUNIÃO COM OS APOSENTADOS
Nesta 6ª feira, dia 30/5, às 15 h, reunião

na subsede do Sindicato no Retiro

Av. Antônio Almeida, 603 - Retiro

Palestra: “Garantia do direito da pessoa idosa”, ministrada por

um representante da Secretaria Municipal de Ação Social de VR

O sindicato entrou com
pedido de reconsideração
sobre a liminar que garantiu
a participação dos gerentes
gerais e gerentes na última
assembléia, que realizou
para apreciar a proposta da
empresa, dia 9/5.

A decisão desta diretoria
de não permitir a participa-
ção dos gerentes é por en-
tender que estes trabalhado-
res são prepostos da empre-
sa, por isso se trata de cargo
de confiança. Acredita-se
que a justiça irá rever sua de-
cisão, e, caso isso não ocor-
ra, o sindicato vai ao Tribu-
nal tentar derrubar a liminar.

Mas não adianta a em-
presa tentar garantir a parti-
cipação de seus gerentes
através da justiça. No último
escrutínio, os trabalhadores
já mandaram o seu recado.

Gerentes gerais
e gerentes

Na última quinta-feira,
15/5, a direção do Sindicato
dos Metalúrgicos, junto com
a direção do Sindicato dos
Rodoviários, realizou uma
reunião com os trabalhado-
res da BIONDO para discu-
tir os problemas que estão
enfrentando com a empresa.

As reclamações compro-
vam a falta de respeito com
as leis trabalhistas e até com
a empresa que contratou seus
serviços, a CSN, que também
tem a responsabilidade nos
problemas dos trabalhadores.
As irregularidades vão desde
o não pagamento de horas
extras nos feriados até o tur-
no fixo de 12 horas. Sem con-
tar que não pagam PLR, que
é garantida por lei.

Ficou acertado que a di-
reção do Sindicato dos Rodo-
viários vai procurar a direção
da empresa para cobrar as
soluções. E se não resolver ,
o Sindicato dos Rodoviários
vai denunciar à DRT e tam-
bém à direção da CSN. E não
descarta uma paralização.

Biondo


