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A direção do sindicato entregou a pauta de reivindicações dos trabalhadores para o Metalsul, sindicato patronal, e o
ofício pedindo a abertura das negociações. O Metalsul, respondendo o sindicato, marcou a primeria reunião para sexta-
feira (17), às 11h.

Em Resende e Porto Real, várias empresas já apresentaram suas propostas e negociaram com o sindicato.
Em algumas, o acordo coletivo 2009 já foi aprovado.  E o sindicato conseguiu garantir, em todas as negociações, o INPC

pleno do período de maio de 2009 a abril de 2009.
O Sindicato está empenhado e trabalhando para conquistar um acordo coletivo que atenda as necessidades dos traba-

lhadores metalúrgicos.  E os trabalhadores devem ficar atentos as mobilizações do sindicato e participar, pois juntos somos
mais fortes.

Sindicato e Metalsul
iniciam negociação nesta

sexta-feira (17)

ACORDO COLETIVO 2009/2010

SENADO APROVA
PROJETO QUE FACILITA O
PLANEJAMENTO FAMILIAR

O Senado aprovou
um projeto que obriga
os planos de saúde a co-
brir despesas com pla-
nejamento familiar, que
incluem vasectomia, la-
queadura e dispositivo
intrauterino (DIU).

Esses procedimen-
tos já contavam na

lista da Agência Na-
cional de Saúde Com-
plementar para serem
cobertos pelos planos,
mas nem sempre a au-
torização era liberada
pelos planos, o que
poderá mudar com a
aprovação do proje-
to.

SALÃO DE FESTAS PARA
OS TRABALHADORES
O sindicato dispo-

nibiliza para os traba-
lhadores e a comuni-
dade um salão de fes-
tas completo, com fre-
ezer, banheiros, vestiá-
rios e palco.

O salão acabou de
passar por uma refor-
ma, que deixou o lo-
cal pronto para festas
de aniversário, casa-

mento e eventos em
geral, e tem uma ex-
celente localização no
bairro Retiro.

Os sócios do sindi-
cato têm desconto de
50% no aluguel.

Agende uma visita
pelo telefone (24) 3346
6179 e venha conhe-
cer esse novo espaço
para festas.
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PORTABILIDADE PARA PLANOS
DE SAÚDE É LIMITADA AOS
PERÍODOS DE ANIVERSÁRIO

DO CONTRATO
Entrou em vigor nes-

ta quarta-feira (15) a
portabilidade da carên-
cia dos planos de saú-
de. A resolução norma-
tiva da Agência Nacio-
nal de Saúde Suplemen-
tar (ANS) estabelece li-
mites para a troca de
plano e não alcança to-
das as modalidades de
contrato, mostram os
serviços de defesa do
consumidor.

A portabilidade de ca-
rência (prazo estipulado
pelas operadoras que res-
tringem atendimentos
ambulatoriais, consultas,
exames e internações) só
é possível para os planos
particulares (familiares ou
não), com contratos de
mais de dois anos (ou três
para usuários com doen-
ças ou lesões preexisten-
tes). Só podem trocar de
plano usuários que este-

jam com as mensalidades
em dia. A regra não vale
para usuários que tenham
contratos firmados antes
de 1999 e sejam benefi-
ciários de planos coletivos
(empresariais).

De acordo com o Ins-
tituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor (Idec), só
13% dos contratos dos
planos de saúde poderão
ser beneficiados pela re-
gra da portabilidade.

O presidente do sin-
dicato, Renato Soares,
discutiu com o ministro
do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exte-
rior, Miguel Jorge,e o mi-
nistro do Trabalho e Em-
prego, Carlos Lupi ações
para implantação do in-
centivo para a renova-
ção de frota de ônibus e
caminhões.

O plano já foi apre-
sentado, pelo sindicato,
aos deputados federais e
estaduais e os prefeitos
da região como uma sa-
ída para o desaqueci-
mento provocado pela
crise financeira mundial.
Esta semana, os jornais
publicaram a informa-
ção que será lançada
uma linha de crédito
para empresas no valor
de R$ 4 bilhões para in-
vestimentos em sanea-
mento e renovação da
frota de caminhões, ôni-
bus e veículos. A direção
do sindicato acredita
que as medidas tomadas
pelo governo, como re-
dução do IPI, favorecem
a economia e o plano de
renovação de frota será
mais uma alternativa
para o restabelecimento
do mercado.

Sindicato e
ministros
discutem
incentivos

WEG REDUZ SALÁRIOS
POR TRÊS MESES

Durante três meses,
os funcionários da Weg
Motores, de Jaraguá
do Sul, terão a jorna-
da de trabalho reduzi-
da em 24%, e os salá-
rios, em 20%. A medi-
da entrou em vigor no
dia 20 de abril.

A diminuição de sa-
lários e jornada afeta-
rá 9,6 mil trabalhado-
res e pode ser prorro-
gada por mais três me-
ses se o desempenho
das vendas de motores

para a linha branca,
como aparelhos de ar-
condicionado e má-
quinas de lavar roupa,
por exemplo, não rea-
gir. O impacto da cri-
se fez cair em 52% a
produção de motores
para o mercado exter-
no e em 62% para o
interno.

O salário básico vai
de R$ 1.108 para R$
886.

A Weg já demitiu
870 pessoas no muni-

cípio, sede da empre-
sa, além de fechar
uma fábrica de moto-
res em Guarulhos (SP),
onde t raba lhavam
370 pessoas.

No final da tarde de
ontem, a empresa di-
vulgou um comunica-
do em que afirma que
a principal preocupa-
ção com a medida foi
minimizar os impactos
da atual situação eco-
nômica sobre os seus
colaboradores.

EMPRESA DEMITIU 1.240 E FECHOU
FÁBRICA EM GUARULHOS

RENOVAÇÃO
FROTA


