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PACIÊNCIA TEM LIMITE!

15 minutos15 minutos15 minutos15 minutos15 minutos
Em resposta a recla-

mação dos trabalha-
dores a direção do sin-
dicato enviou um ofí-
cio para a DRT pedin-
do a real i zação de
uma mesa redonda
com a CSN para resol-
ver algumas irregula-
ridades em relação a
implantação do turno
de 6 horas.

Os trabalhadores
chegam com 15 minu-
tos de antecedência
para ter esse tempo de
descanso, dentro da jor-
nada, o que não acon-
tece em muitas áreas.
Alguns trabalhadores
além de não tirar os 15
minutos de descanso,
ainda são obrigados a
esticar a jornada.

Hora extraHora extraHora extraHora extraHora extra
E os problemas vão

além dos 15 minutos de
descanso que os traba-
lhadores são impedidos
de tirar. Outro assunto
que será discutido na
DRT é o não recebimen-
to das horas extras devi-
das e com a bonificação
de 50%, 75% ou 100%
em algumas áreas.

O sindicato obteve a
informação que a em-
presa alega que isso foi

acordado. MENTIRA!
O acordo entre o

sindicato e a CSN, fei-
to na DRT, é que nas
áreas de maior dificul-
dade para a implanta-
ção, onde é necessário
treinamento e melhores
condições de seguran-
ça, a empresa mante-
ria o turno de 8 horas
até que houvesse o trei-
namento e adequação
para o turno de 6 horas.

TURNO DE 6 HORASTURNO DE 6 HORASTURNO DE 6 HORASTURNO DE 6 HORASTURNO DE 6 HORAS RRRRRefeitórioefeitórioefeitórioefeitórioefeitório
Na semana passada

a direção do sindicato
recebeu a reclamação
de 6 trabalhadores da
Sankyu, que almoçam
no refeitório 6 da Som,
t i v e ram i n to x i cação
alimentar e foram dis-
pensados para trata-
mento médico.

Outros 16 trabalha-
dores também se senti-
ram mal.  Segundo a
CSN, as causas estão
sendo apuradas.

Mas o sindicato tem

recebido várias reclama-
ções quanto a má qua-
lidade do lanche.

Segundo a empresa,
o lanche é fornecido de
acordo com o PAT - Pro-
grama de Alimentação
do Trabalhador. Mas não
parece, já que o PAT pre-
vê como um dos benefí-
cios o aumento da resis-
tência à doenças.

Estamos acompa-
nhando a apuração para
tomar as providências
necessárias.

Na busca permanente
por melhores condições
de vida para os trabalha-
dores, a direção do sin-
dicato, além de cumprir
o seu papel na defesa
dos direitos dos trabalha-
dores, está realizando
convênios em diversos
segmentos. São faculda-
des, escolas, curso de in-
formática, plano de saú-

de e odontológico, inter-
net via rádio e outros.

Um dos conveniados é
o Colégio Radeane, que
oferece aos associados do
sindicato 10% de desconto
nas turmas de educação in-
fantil até a 9ª série do en-
sino fundamental. Para co-
nhecer a  lista completa de
convênios acesse o site:
 www www www www www.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.org.org.org.org.org.br.br.br.br.br.....

CONVÊNIOS PCONVÊNIOS PCONVÊNIOS PCONVÊNIOS PCONVÊNIOS PARA OS ASSOCIADOSARA OS ASSOCIADOSARA OS ASSOCIADOSARA OS ASSOCIADOSARA OS ASSOCIADOS

O diretor de opera-
ções da UPV assumiu o
compromisso de rever a
tabela do turno e pe-
diu calma ao sindicato.

E em reunião com o
RH da CSN  ficou de-
finido que seria apre-
sentado 3 modelos de

tabela para os traba-
lhadores.

Um aviso: a paciên-
cia do sindicato tem
prazo de validade.

O presidente do sin-
dicato Renato Soares
entrou em contato com
o presidente da CSN

para discutir o proble-
ma. E a surpresa foi
que o pres idente da
empre sa  d i s s e  que
desconhecia o que era
tabe la  de  tu rno ,  ou
se ja ,  o  r e sponsáve l
pela administração da
empresa em Volta Re-

donda fo i  quem im-
plantou a tabela.

Estamos esperando
que o diretor de opera-
ções, que é o homem
forte da CSN, cumpra o
compromisso e mude a
atual tabela imediata-
mente.
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Fim do fator previdenciárioFim do fator previdenciárioFim do fator previdenciárioFim do fator previdenciárioFim do fator previdenciário
avança na Câmaraavança na Câmaraavança na Câmaraavança na Câmaraavança na Câmara

A Comissão de Segu-
ridade Social e Família
aprovou, por unanimi-
dade, na quarta-feira,
dia 8,  o fim do fator
previdenciário, com
base no parecer do re-
lator, deputado Germa-
no Bonow (DEM/RS).

O projeto de lei do
senador  Paulo Pa im
(PT/RS) extingue o fa-
tor previdenciário, ou
seja, é contra a fórmu-
la de cálculo das apo-
sentadorias que vincu-
lou, a partir de 1999,
o valor do benefício à
expectativa média de
sobrev ida  daque les
que  a l cançaram o
tempo de contribuição
(35/30 anos).

De acordo com o
texto aprovado no Se-
nado, sem o fator pre-
videnciário a aposen-
tadoria volta a ser cal-
culada com base na
média aritmética sim-
ples até o máximo dos

últimos 36 salários de
contr ibuição, apura-
dos em período não
superior a 48 meses.
O Ministério da Previ-
dência Social é contrá-
rio ao texto.

Mobi l i zação -Mobi l i zação -Mobi l i zação -Mobi l i zação -Mobi l i zação -
Agora é a hora de in-
tensificar a mobilização
para garantir a apro-
vação, até o final do
ano, do projeto de lei.
Só a pressão diuturna
poderá garantir o fim
des ta  pervers idade
contra os aposentados
e pensionistas do INSS.

O fator previdenciá-
rio é responsável pelo
achatamento dos bene-
fícios previdenciários
em até 40%.

TTTTTramitação - ramitação - ramitação - ramitação - ramitação - O pro-
jeto do senador Paim ain-
da será examinado pelas
comissões de Finanças e
Tributação, e de Consti-
tuição e Justiça, antes de
ir a votos no plenário.
Fonte:www.diap.org.br

NA MIRA DO SINDICATO
GRUPO DE APOIO SEPGRUPO DE APOIO SEPGRUPO DE APOIO SEPGRUPO DE APOIO SEPGRUPO DE APOIO SEPARARARARARARARARARAR-----SESESESESE

Se você passou ou está
passando pelo processo
de separação conjugal e
está com dificuldades
para lidar com isso, ve-
nha participar do Grupo
de Apoio Separar-se.

Eleição da Cipa 2008/2009 na ComauEleição da Cipa 2008/2009 na ComauEleição da Cipa 2008/2009 na ComauEleição da Cipa 2008/2009 na ComauEleição da Cipa 2008/2009 na Comau
A direção do sindica-

to parabeniza os traba-
lhadores eleitos para a
CIPA 2008/2009 da Co-
mau e se coloca a dis-

posição para colaborar
com o trabalho de pre-
venção de acidentes e
segurança no ambiente
de trabalho.

Os encontros serão reali-
zados às quintas-feiras, às
19h30, na sede do sindicato.

O trabalho de assistên-
cia é feito gratuitamente.

As inscrições podem ser fei-
tas na recepção do sindicato.

VVVVVersani e Sandriniersani e Sandriniersani e Sandriniersani e Sandriniersani e Sandrini
Cadê o sindicato que

representa os trabalhado-
res da Versani e Sandrini?

A empresa não está
fornecendo o contra-
cheque de seus traba-
lhadores e para saber
o valor recebido só ti-
rando um extrato no
banco, que é pago.

É obrigação da em-
presa fornecer o con-
t racheque  ou  ou t ro
comprovante de paga-
men to  dos  sa lá r io s .
Está na hora do sindi-
cato que representa os
trabalhadores da em-
presa começar a tomar
atitudes.

FGFGFGFGFGTS dos aposentadosTS dos aposentadosTS dos aposentadosTS dos aposentadosTS dos aposentados
No último boletim,

do dia 3 de outubro, pu-
blicamos um informe
sobre o FGTS que a
empresa recolhe dos
aposentados e faltaram
algumas informações.

Todos os trabalhadores
que se aposentaram e
continuam na ativa tem
direito a receber o valor
do depósito mensal que
a empresa faz para o fun-
do de garantia (FGTS).

FIQUE DE OLHOFIQUE DE OLHOFIQUE DE OLHOFIQUE DE OLHOFIQUE DE OLHO

E mesmo os traba-
lhadores que continua-
ram t rabalhando, só
que em outra empresa,
têm direito.

É só ir a uma agência
da Caixa Econômica e
pedir o resgate deste va-
lor, que será depositado
mensalmente na conta
corrente do trabalhador.

Para mais informações
a Caixa disponibiliza o
telefone 0800 7260 505.

TRABALHADORES DTRABALHADORES DTRABALHADORES DTRABALHADORES DTRABALHADORES DA COMAUA COMAUA COMAUA COMAUA COMAU
A direção do sindicato

comunica que não irá ho-
mologar nenhuma dispen-
sa sem o exame demissio-
nal. A NR- 7 PCMSO - Pro-
grama de Controle Médi-

co e Saúde Ocupacional,
que diz que qualquer ad-
missão, mudança de fun-
ção ou desligamento da
empresa é obrigatório a
realização do exame.

COMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADO:::::

O Sindicato dos Metalúrgicos apóia a greveO Sindicato dos Metalúrgicos apóia a greveO Sindicato dos Metalúrgicos apóia a greveO Sindicato dos Metalúrgicos apóia a greveO Sindicato dos Metalúrgicos apóia a greve
dos bancários por melhores condições dedos bancários por melhores condições dedos bancários por melhores condições dedos bancários por melhores condições dedos bancários por melhores condições de

trabalho e reajuste salarial digno.trabalho e reajuste salarial digno.trabalho e reajuste salarial digno.trabalho e reajuste salarial digno.trabalho e reajuste salarial digno.


