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Metalsul apresenta
nova proposta

As negociações com o
Metalsul continuam e os pa-
trões começam a meter as
mãos no bolso, melhorando
as propostas de reajuste sa-

larial. As duas primeiras pro-
postas foram recusadas em
mesa pelo sindicato e, após
a terceira rodada de negoci-
ação, o sindicato recebeu

por parte dos patrões novas
propostas para serem levadas
a apreciação dos trabalhado-
res. O sindicato estará reali-
zando a votação, por escrutí-

nio secreto, na próxima se-
gunda-feira, dia 26, no ho-
rário de 6h às 16h30, nas
empresas Abreu, Cinbal, Saint
Gobain, White Martins e SBM.

VEJA ABAIXO AS NOVAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS DO METALSUL

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”.

Aposentadoria
Simulação de contagem de tempo

Nessa tela, deve ser di-
gitado o número do PIS,
do Pasep ou do Cici (Ca-
dastro de Informação do
Contribuinte Individual) e
informadas as datas de
início e fim de todos os vín-
culos empregatícios.

Pela Internet, o segurado
também pode calcular o va-
lor de sua aposentadoria, já
com as alterações da Lei n.º
9.876, de 29 de novembro
de 1999. De acordo com
essa lei, no cálculo do bene-
fício são levados em consi-

deração o tempo de contri-
buição, a idade da pessoa na
data da aposentadoria e a
expectativa de sobrevida do
segurado na data do início do
seu benefício, segundo a ta-
bela de expectativa de sobre-
vida feita pelo IBGE. Com
isso, é possível calcular valo-
res do benefício, de acordo
com a situação de cada con-
tribuinte, nas diferentes for-
mas de cálculo.

Para fazer o cálculo, é ne-
cessário clicar na seção “Ser-
viços” e, depois, em “Simula-

ção do valor do benefício de
acordo como a Lei 9.876, de
29/11/1999”. Na tela se-
guinte, o trabalhador deve
escolher uma das situações
em que ele se enquadra e,
após isso, preencher o qua-
dro “Salários de contribui-
ção”, a partir de julho de
1994.

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

EMPRESA

SBM

White Martins

Saint Gobain

Cinbal

PROPOSTA

reajuste de 7%   + R$ 1.000,00 de abono

reajuste de 7%   + R$ 1.000,00 de abono

reajuste de 7%   + R$ 1.000,00 de abono

reajuste de 6,14% + R$ 500,00 de abono
ou INPC + R$600,00 de abono

Abreu

Outras empresas com até
duzentos funcionários

reajuste de 7,5%         sem abono

reajuste de 7%            sem abono
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Manifestação contra o INSS
DIA 28/5 - A PARTIR DAS 10 HORAS,

EM FRENTE AO INSS -CENTRO

participem!!!

Saint
Gobain

A direção do Sindicato
cobrou da empresa SBM o
cumprimento da uma hora
de refeição para os traba-
lhadores do turno. Já que
vem recebendo denúncias
de que alguns departamen-
tos não estão concedendo
o intervalo conforme deter-
mina a lei.

O intervalo de refeição

SBM
Sindicato cobra a implantação da
uma hora de intervalo de refeição

tem que ser praticado den-
tro da jornada de trabalho
de 8 horas e deverá ter a
duração de uma hora.

Desde que o acordo de
uma hora de refeição do
pessoal do turno foi assina-
do com a SBM, alguns de-
partamentos até hoje não
estão cumprindo o que foi
acordado. E a direção do

A direção do sindicato
cobrou da SBM o corte do
café da manhã para os
companheiros que estão
saindo de zero hora. A em-
presa explicou que o moti-

sindicato já conversou com
a SBM, sobre o assunto e a
empresa se comprometeu
em tomar providências.

Caso não seja implanta-
do o intervalo de refeição,
conforme acordo, o sindica-
to vai acionar o seu depar-
tamento jurídico para que
sejam tomadas as medidas
cabíveis.

Empresa corta o café da manhã
do turno do zero hora

vo é o transtorno causado
com a implantação da uma
hora de refeição. Assim, o
horário do café que era até
às 8h passou a ser servido
somente até às 7h.

Após as várias denúnci-
as dos trabalhadores sobre
as condições do vestiário,
o sindicato vem cobrando
da empresa solução para
os problemas com as pés-

O  s i n d i c a t o  e s t á
pressionando a empresa
e espera que ela prorro-
gue o horário para aten-
der a esses trabalhado-
res do turno.

Péssimas condições do vestiário
simas condições de higiene
como: entupimento do ralo
dos boxes dos chuveiros,
entre outros.

A SBM informou ao Sin-
dicato que está contratando

uma empresa para fazer o
serviço. E que está toman-
do as devidas providências
para solucionar os transtor-
nos que vem acontecendo
no vestiário da SBM.

Na fundição,
além da dupla

função, os
trabalhadores

estão com
dificuldades na
troca de EPI‘s

Os trabalhadores do
setor de acabamento da
área de fundição estão
reclamando da prática
imposta pela chefia de
dupla (até tripla função)
e também da morosida-
de que vem acontecendo
na troca dos equipamen-
tos de segurança (luvas,
botinas e outros).

A direção do sindicato
aguarda as providências
cabíveis já que dupla ou
tripla função é inconstitu-
cional. E a segurança do
trabalhador tem que ser
garantida em primeiro
lugar!


