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White Martins apresenta
proposta

Em reunião realizada
no dia 13, no Metalsul,
a White Martins apresen-
tou uma proposta de re-
ajuste com  base no
INPC pleno do período
(5,83%) para o acordo
coletivo 2009.

Esse percentual está
muito longe da expec-
tativa dos trabalhado-

res e nem chega per-
to de atender a pauta
de reivindicações e
deixando clara a ten-
tativa de aproveitar a
crise para não conce-
der um reajuste sala-
rial com 10% de au-
mento real, conforme
a pauta de reivindica-
ções.

Sabemos que algu-
mas empresas sofreram
mais com o impacto da
crise do que outras por
isso, a campanha sala-
rial desse ano é coeren-
te com a particularida-
de de cada empresa.

A proposta será co-A proposta será co-A proposta será co-A proposta será co-A proposta será co-
locada em votaçãolocada em votaçãolocada em votaçãolocada em votaçãolocada em votação
nesta quinta-feiranesta quinta-feiranesta quinta-feiranesta quinta-feiranesta quinta-feira

A direção do sindica-
to, reconhecendo a ne-
cessidade dos trabalha-
dores que foram demiti-
dos da White Martins, ne-
gociou algumas cláusu-
las que concedem bene-
fícios aos trabalhadores.

Vejam os itens:
1- Prorrogação do pla-

no de saúde até o dia 31
de maio de 2009;

Sindicato garante termo de
compromisso para os demitidos

2-Abono das faltas e/
ou atrasos no mês de abril;

3- Cesta básica no va-
lor de R$ 72,00 nos me-
ses de abril, maio e junho
de 2009.

4- Ticket alimentação
no valor de R$ 120,00
nos meses de abril e maio
de 2009;

5- Elaboração de cur-
rículos, via Metalsul,
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E vai um aviso, a
White Martins tem que
mudar algumas práticas
que vem acontecendo
sem o conhecimento do
sindicato, legítimo re-
presentante dos traba-
lhadores.

car o sindicato quando
houver dispensas para
que sejam discutidas me-
didas para minimizar o
impacto.

Essas medidas são
uma conquista para os
trabalhadores, que te-
rão mais tranquilidade
para procurar uma
nova colocação no
mercado.

para divulgação nas em-
presas da região. Além
disso, os trabalhadores
receberão três cópias
sem nenhum custo;

6- Priorização dos
demitidos em caso de
contratação, conforme
critério da White Mar-
tins e;

7- A empresa firmou o
compromisso de comuni-



Um ato público pa-
ralisou por duas horas,
o trecho da BR 393, na
entrada do bairro Jar-
dim Guanabara. A es-
trada foi privatizada,
mas o trecho do bairro
207, até a Dutra, está
abandonado. O que
sobra em buracos, falta
em sinalização. Restam
aos moradores contar as
vidas perdidas. A idéia

BR 393: PRIVATIZAÇÃO
CAUSA MANIFESTAÇÃO

dos engravatados de
Brasília, de entregar a
concessão para uma
empresa espanhola e ti-
rar do edital esse trecho
da estrada, foi uma de-
cisão contra os interes-
ses públicos. Privatiza-
ção nunca foi uma boa.
Olha o exemplo da
CSN, que massacra os
trabalhadores e a cida-
de.

NA MIRA DO SINDICATO
Recebemos denúncia

dos trabalhadores do
péssimo estado de higi-
ene e conservação dos
banheiros e vestiários da
empresa.

Os vasos estão en-
tupidos, não há limpe-
za regular e faltam sa-
bonetes e papel higiê-

nico. Nos finais de se-
mana a situação pio-
ra, pois às vezes há fal-
ta de água nos bebe-
douros.

A direção do sindica-
to irá apurar as denúnci-
as e tomará as providên-
cias para que o proble-
ma seja resolvido.

AUXÍLIO - DOENÇA
Através de decisão

da TNU (Turma Nacio-
nal de Uniformização),
última instância dos jui-
zados, não é mais ne-
cessário que o desem-
pregado tenha a data
de saída da última em-
presa anotada na car-
teira de trabalho, para
ter direito no prazo de

até três anos, de solici-
tar o auxílio - doença.

Para comprovar a
data da demissão, a
Justiça considera tam-
bém, a carta de demis-
são, a última contribui-
ção ao INSS ou o con-
trato de rescisão com a
empresa. Em alguns ca-
sos a Justiça Federal

aceita uma declaração
da última empresa ou o
testemunho da chefia.

Quando o segurado,
autônomo ou individu-
al, deixa de pagar o
INSS, a cobertura para
a concessão de benefí-
cios  fica valendo por
um ano. Se o segurado
tem mais de dez anos

de contribuição, o pra-
zo aumenta para dois
anos. Caso o segurado
seja demitido com mais
10 anos de contribui-
ção, a cobertura vale
por três anos.
 Fonte: Site da CNTM
(Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores
Metalúrgicos)
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JORNALECO
Um jornaleco que é

financiado pelos pa-
trões,  faz de tudo para
desmoralizar o presi-
dente do sindicato,
porque sabe que Rena-
to Soares, junto com
sua diretoria, realiza
uma administração
transparente em defe-

sa dos interesses dos
trabalhadores e não se
vende.

Basta observar as
matérias publicadas
no jornaleco para ver
quem é que está ven-
dido ao patronal e
contra os trabalhado-
res.


