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ABREU apresenta proposta
Os verdadeiros respon-

sáveis pelos lucros das
empresas (os metalúrgi-
cos), não merecem o tra-
tamento que as empresas
estão dando a campanha
salarial desse ano. A
ABREU é uma delas. Em
reunião realizada no dia

13, no Metalsul, a em-
presa apresentou uma
proposta ridícula de 80%
do INPC para o acordo
coletivo 2009. Esse per-
centual está muito longe
da expectativa dos traba-
lhadores e nem chega per-
to de atender a pauta de

reivindicações. Deixa cla-
ro, a tentativa de aprovei-
tar a crise, para não con-
ceder o reajuste salarial
reivindicado.

A proposta será coloca-
da em votação amanhã
(20), no horário de 6 às
17h, na portaria da em-

presa. A direção do sindi-
cato orienta os trabalha-
dores a recusarem essa
proposta que não atende
as necessidades da cate-
goria. Então, na votação,
vamos dizer um grande
NÃO para essa proposta
indecente.

VOVOVOVOVOTTTTTAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO
O sindicato colocará a proposta em votação amanhã (20),

de 6 às 17h, na portaria da empresa.

Um ato público para-
lisou por duas horas, o
trecho da BR 393, na
entrada do bairro Jardim
Guanabara. A estrada foi
privatizada, mas o trecho
do bairro 207, até a Du-
tra, está abandonado. O
que sobra em buracos,
falta em sinalização.

Restam aos moradores
contar as vidas perdidas.

BR 393: PRIVATIZAÇÃO CAUSA MANIFESTAÇÃO
A ideia 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 interesses
públicos.

Privatização nunca foi
uma boa. Olha o exemplo
da CSN, que massacra os
trabalhadores e a cidade.
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Os trabalhadores que tem direito a este passivo e ainda não entraram com o processo,
devem procurar imediatamente a subsede do sindicato, pois o departamento jurídico

está trabalhando na montagem de novos processos. O atendimento está sendo feito de
segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas, na  Rua Ary Fontinelli, nº 362 - Estamparia.
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AUXÍLIO - DOENÇA
Através de decisão

da TNU (Turma Naci-
onal de Uniformiza-
ção), última instância
dos juizados, não é
mais necessário que o
desempregado tenha a
data de saída da últi-
ma empresa anotada
na carteira de traba-
lho, para ter direito no
prazo de até três anos,
de solicitar o auxílio -
doença.

Para comprovar a
data da demissão, a

Justiça considera tam-
bém, a carta de de-
missão, a última con-
tribuição ao INSS ou
o contrato de rescisão
com a empresa. Em
alguns casos a Justi-
ça Federal aceita uma
declaração da última
empresa ou o testemu-
nho da chefia.

Quando o segura-
do, autônomo ou indi-
vidual, deixa de pagar
o INSS, a cobertura
para a concessão de

benefícios  fica valen-
do por um ano. Se o
segurado tem mais de
dez anos de contribui-
ção, o prazo aumenta
para dois anos. Caso
o segurado seja demi-
tido com mais 10 anos
de contribuição, a co-
bertura vale por três
anos.
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TRABALHADOR:
SINDICALIZE-SE

Na gestão Renato
Soares, trabalhador (a)
é coisa séria. Pensan-
do nisso, sua diretoria
está focada nas neces-
sidades e reivindica-
ções dos seus sócios.

Um exemplo disso,
são os inúmeros convê-
nios e serviços dispo-
nibilizados.

Faça parte também
dessa entidade e descu-
bra que você só tem a ga-

nhar se sindicalizando!

Várias empresas da região  de Resende,
do Consórcio Modular Volkswagen e da
Peugeot,  já conseguiram fechar  seus
acordos co le t i vos  2009 com seus
trabalhadores. Algumas com o INPC pleno,
mais aumento real e outras com abono. Esse
é o seu sindicato, lutando para garantir
reajuste salarial com ganho real e melhoria
nos benefícios dos trabalhadores.

NA REGIÃO DE RESENDE
ALGUNS ACORDOS JÁ

FORAM FECHADOS
Um jornaleco que é

financiado pelos pa-
t rões ,   faz  de  tudo
para desmoralizar o
presidente do sindica-
to, porque sabe que
Renato Soares, junto
com sua diretoria, re-
al iza uma adminis-
tração transparente

JORNALECO
em defesa dos interes-
ses dos trabalhadores
e não se vende.

Basta observar as
matérias publicadas
no jornaleco para ver
quem é que está ven-
d ido  ao  pa t rona l  e
contra os trabalhado-
res.


