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SINDICATO AGUARDA NOVAS
PROPOSTAS DO METALSUL

Após a reprovação maciça dos tra-
balhadores, o Metalsul e o Sindica-
to dos Metalúrgicos, se reuniram no
último dia 26 com o objetivo de che-
gar a uma nova proposta que aten-
da as reivindicações dos metalúrgi-
cos.  Depois de várias explanações,
o Metalsul  informou que não tinha
uma nova proposta, tanto para as
grandes, quanto para as pequenas
empresas. No caso das pequenas, a

proposta de 50% do INPC,  já havia
sido reprovada na mesa da negoci-
ação anterior.

Na próxima reunião (data a ser
agendada), o Metalsul deverá apre-
sentar novas propostas. A direção do
sindicato espera o bom senso dos
patrões, para atender as expectati-
vas da categoria, pois existem em-
presas que não foram afetadas pela
crise.

MBM
CALOTE NOS

TRABALHADORES
Além de não respeitar os seus fun-

cionários, a direção da Metalúrgica
Barra Mansa está querendo dar ca-
lote na PLR dos companheiros. Cor-
rem boatos nos bastidores, de que a
empresa anda dizendo que não vai
pagar a multa da convenção coleti-
va 2008/2009.

UM RECADO PARA A DIRE-
ÇÃO: Acordo é para ser cumprido
e quem paga mal, paga duas vezes.

VULCANO ELEGE
A COMISSÃO PPR
A Metalúrgica Vulcano realizou

no último dia 25, a eleição da co-
missão da PPR/2009/2010. Os
candidatos votados foram os se-
guintes: Titular: Robes Teixeira. 1º
suplente: Ederson José de Lima. 2º
suplente: Edmilson da Silva. Para-
béns aos trabalhadores e todos os
candidatos envolvidos na eleição,
pela consciência sobre a importân-
cia deste pleito. O sindicato se co-
loca a disposição para qualquer
ajuda ou esclarecimento.
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MANUTENÇÃO DO
FATOR PREVIDENCIÁRIO

Pepe Vargas (PT-RS), relator do projeto na
Comissão de Trabalho  da Câmara dos De-
putados que acaba com o fator previdenci-
ário, vai propor que essa metodologia de
cálculo de aposentadorias do INSS conviva
com a recém-criada Fórmula 85/95 - nova
forma de definir o valor dos benefícios que o
parlamentar vai apresentar ao Congresso Na-
cional. O trabalhador que estiver em condi-
ções de se aposentar deverá optar por uma
das possibilidades, caso a alteração  entre
em vigor. A fórmula  85/95 será usada para
quem, no somatório da idade e do tempo
de contribuição, atingir o índice 85 (mulhe-
res) ou 95 (homens). Os segurados cujas
somas não chegarem a esses patamares te-
rão que se aposentar usando as regras do
fator previdenciário, que reduz os benefícios
em até 40%.

REDUÇÃO DA
JORNADA DE TRABALHO

Seis centrais sindicais pediram ao presi-
dente da Câmara, Michel Temer que colo-
que em votação ainda este mês a proposta
de Emenda à Constituição (PEC) que reduz
a jornada de trabalho para 40 horas sema-
nais. Temer disse que a Câmara já está pron-
ta votar propostas polêmicas. As centrais
sindicais e parlamentares estiveram em au-
diência com Temer, na última quinta-feira
(21), para entregarem uma pauta de proje-
tos prioritários na área trabalhista.

INSCRIÇÕES PARA O
VESTIBULAR UNIFOA

As inscrições estão abertas até o dia 18 de
junho, no www.unifoa.edu.br, para as áreas
Biológicas e da Saúde, Exatas e Engenharia,
além de Humanas e Sociais. As provas acon-
tecem dia 21 de junho. Mais informações
através do telefone: (24) 3340-8414.

 TEMPO ESPECIAL PARA
SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA

O superior Tribunal de Justiça (STJ) ga-
rantiu a conversão de tempo de serviço es-
pecial em tempo comum ao segurado do
INSS que comprove ter trabalhado em con-
dições especiais de maio de 1998 a setem-
bro de 2003. A decisão beneficia quem pediu
a aposentadoria, tendo sido exposto a situa-
ções de risco naquela época, mas que não
foi favorecido pela contagem diferenciada
do período de insalubridade.

ATENDIMENTO
JURÍDICO ÀS SEXTAS

Comunicamos aos nossos asso-
ciados que o atendimento Jurí-
dico Previdenciário, passará a
funcionar a partir do dia 29/5,
todas às sextas-feiras, no horá-
rio de 8 às 17 horas.

TRABALHADOR: SINDICALIZE-SE
Na gestão Renato Soares, trabalhador (a) é coisa séria. Pensando nisso, sua diretoria está focada nas
necessidades e reivindicações dos seus sócios. Um exemplo disso, são os inúmeros convênios e serviços
disponibilizados. Faça parte também dessa entidade e descubra que você só tem a ganhar se sindicalizando!


