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O Sindicato estará
reunido com a direção
da empresa Metano, no
próximo dia 05/12, na
sub-delegacia do traba-
lho de Volta Redonda,
para discutir sobre o
não cumprimento da
determinação do chefe

CONVERTEDORA DE
GÁS METANO
Mesa Redonda

do setor de relações do
trabalho de Volta Re-
donda, que deu o pra-
zo até o dia 06/11/2007
para que a empresa
apresentasse documen-
tos que contestavam as
denuncias feitas pela
diretoria do Sindicato.

Em reunião com o RH
e os gerentes da empre-
sa Saint Gobain, no dia
14//11, a direção do Sin-
dicato  expôs os vários
problemas, através de de-
núncias dos metalúrgicos
da empresa.  Os geren-
tes se comprometeram
em resolver as irregulari-
dades o mais breve pos-
sível. As gerências que

SAINT GOBAIN
Reunião com os gerentes

participaram da reunião
são Centrifugação, Fun-
dição e área de válvulas.

Os diretores deste sin-
dicato agradecem aos tra-
balhadores pois é só as-
sim que as irregularida-
des podem ser soluciona-
das. Através das denunci-
as feitas pela categoria e
da negociação com a em-
presa.

Na ultima 4ªfeira, dia
21, na TRT, através de
medida Cautelar movida
pelo sindicato, foi realiza-
da uma audiência sobre a
rescisão dos trabalhado-
res. A justiça agendou
para o dia 6/12, na 1ª
Vara do Trabalho, a pró-
xima audiência que deve-
rá definir o pagamento
dos trabalhadores. Caso a
empresa não apresentar
uma proposta convincen-
te de pagamento, levará
os bens da empresa e dos
sócios a leilão.
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 CONQUISTA DA CATEGORIA:   Acordo garante
1 hora de intervalo de refeição na SBM

Após a negociação do
Sindicato com a direção
da SBM, os trabalhadores
saem vitoriosos e, a par-
tir de agora, terão um in-
tervalo de uma hora para
a refeição e descanso. A
decisão aconteceu de-

pois da votação dos tra-
balhadores, dia 23/11,
que decidiram, por mai-
oria, pela renovação do
acordo do turno. Além
disso, os trabalhadores
também receberão um
abono, conforme a deci-

são da categoria.
Agora, a direção do

Sindicato deverá encami-
nhar a discussão sobre o
passivo trabalhista dos
funcionários que cum-
prem o turno ininterrupto
de revezamento.

Os funcionários da
empresa Esfil denunci-
aram ao Sindicato que
a empresa esta obri-
gando a fechar o pon-
to às 17h e continuar
trabalhando de cartão

E S F I L
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fechado. Essas horas não
são computadas no con-
tra-cheque e são pagas
em folha a parte, que só
tem uma via a que fica
com a empresa.

O sindicato já tentou

agendar reunião com a
empresa para corrigir
esta irregularidade, que
fere a CLT e a convenção
coletiva. E, em breve, o
Sindicato tomará as me-
didas jurídicas cabíveis.

Os ex-funcionários da FEM que ainda não conseguiram os seus PPP´s (Perfil Psicográfico Previdenciá-
rio) devem procurar a Zélia, na Fox (Passagem Superior) com a xerox da Carteira de Trabalho (páginas
com a foto e verso. Além da pág. do contrato). MAIORES INFORMAÇÕES: 3344-5106.

PPP DA FEM
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Foi sancionada a lei
que pune com mais rigor
a violência doméstica e
familiar contra a mulher.
A nova lei define as for-
mas de violências viven-
ciadas pelas mulheres no
cotidiano: a física, psico-
lógica, sexual, patrimoni-
al e moral.

O juiz poderá adotar
com urgência, o encami-
nhamento da mulher e de
seus dependentes ao pro-
grama oficial ou comuni-
tário de proteção e a vol-
ta ao seu domicílio, após
o afastamento do agres-
sor do local de convivên-
cia com a ofendida e proi-
bir condutas como apro-
ximação e comunicação,
além de restringir ou sus-
pender visitas aos depen-
dentes menores.

A lei altera o Código

NOVA LEI PUNE COM MAIS RIGOR A
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Penal e possibilita que
agressores sejam presos
em flagrante ou tenham
sua prisão preventiva de-
cretada de, no mínimo, 3
meses. A lei atual não pre-
via a prisão em flagrante.
Os agressores também
não poderão mais ser pu-
nidos com penas alterna-
tivas, como pagamento
de multas ou cestas bási-
cas.

O nome da lei é uma
homenagem a uma mili-
tante dos direitos das mu-
lheres. ‘Maria da Penha’
foi agredida pelo marido
durante seis anos. Em
1983, por duas vezes, ele
tentou assassiná-la. Na
primeira, por arma de
fogo, o que a deixou pa-
raplégica, e depois por
afogamento. O agressor
só foi punido depois de 19

anos e ficou apenas dois
anos na cadeia.

A legislação também
aumenta o tempo máxi-
mo de detenção previsto
para os agressores, que
passa a ser de 1 a 3 anos
e amplia os mecanismos
de proteção à mulher. E
visa coibir e prevenir que
a mulher seja vítima da vi-
olência domiciliar.

Outra mudança é que
antes a mulher tinha que
entrar com a documenta-
ção da denúncia pessoal-
mente e agora a justiça
será responsável pelos
trâmites legais.

Assim, se espera não
só que o número de mu-
lheres agredidas diminua,
mas que haja uma cons-
ciência maior de que es-
ses agressores devem ser
punidos pelos seus atos.

A partir de 2008, aumen-
ta em mais 6 meses o tempo
para se aposentar. Os traba-
lhadores que quiserem se
aposentar por idade terão que
cumprir uma carência (tempo
mínimo de contribuição) de
162 meses, o equivalente a 13
anos e seis meses.

Pela Lei nº 8.213, de 25
de julho de 1991, o tempo
de carência para os segu-
rados que se inscreveram
na Previdência Social até 24
de julho de 1991, e querem
se aposentar por idade, é
aumentado em seis meses
a cada ano. Para os segu-
rados do INSS que já pre-
enchem os requisitos para
pedir o benefício nada
muda. A regra determina
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que vale a data em que o
segurado completa as con-
dições para se aposentar
por idade e não a data do
requerimento.

O aumento do tempo de
contribuição vai até 2011,
quando serão exigidos 15
anos de carência para a
aposentadoria por idade.
Para os segurados que se ins-
creveram na Previdência de-
pois de 24 de julho de 1991,
a carência para a aposen-
tadoria por idade já é de
180 contribuições.

Tem direito à aposentado-
ria por idade, o trabalhador
que, além de comprovar o
tempo de contribuição, tiver
65 anos de idade (no caso de
homem) e 60 anos (mulher).

Companheiros, para que o nosso Sindicato seja
cada vez mais forte e combativo é preciso que te-
nhamos mais sócios. É a forma de fortalecer, cada
vez mais, a nossa luta do dia-a-dia. Por isso, além
de alguns convênios e benefícios, vamos fazer do
Sindicato, a nossa trincheira de lutas!

A IMPORTÂNCIA
DE SER SINDICALIZADO

ALGUNS BENEFÍCIOS

Assistência jurídica gratuita do
Sindicato.Causas trabalhistas e
previdenciárias.BM-3323-1584 /
VR-2102-2800

Centro Médico do Sindicato, Sub-
sede doRetiro, para aposentado e
pensionista.Tel: 3346-6179

Centro Odontológico do Sindicato.
Descontosespeciais para
sindicalizados.BM-3323-9025 / VR-
2102-2828.

ALGUNS CONVÊNIOS

UBM/SobeuDesconto de até 40%
no curso superior/tecnológico.Tel:
3325-0222 BM.

UniFOADesconto de 5% à
15%.Tel: 3348-1314 / 3348-1441

UGB/FERPDesconto de até 20%
nos cursos de graduação e pós-
graduação. Tel: 3345-1700

A direção do Sindicato
dos Metalúrgicos reuniu-
se com a direção da em-
presa Metalúrgica Vulca-
no e com a Comissão de
trabalhadores, dia 23/11,
para discutir assunto refe-
rente à revisão de cláusu-
las de metas e critérios da
PPR /2007/2008. Duran-
te a reunião foi apresen-
tada pela empresa a ela-
boração do programa de
participação e resultado.
Para que as análises e re-
visões sejam feitas de
maneira que não venham
a prejudicar o trabalha-
dor, o Sindicato dos Me-
talúrgicos pediu para que
fosse montado um calen-
dário para agendamento
das próximas reuniões.

METALÚRGICA
VULCANO
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