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“““““VVVVVamos prestar homenagem aoamos prestar homenagem aoamos prestar homenagem aoamos prestar homenagem aoamos prestar homenagem ao
Ministro do Desenvolvimento,Ministro do Desenvolvimento,Ministro do Desenvolvimento,Ministro do Desenvolvimento,Ministro do Desenvolvimento,
Miguel Jorge!”Miguel Jorge!”Miguel Jorge!”Miguel Jorge!”Miguel Jorge!”

No próximo dia 10 de dezembro, o Sindicato dos Metalúrgicos estará
reunindo trabalhadores metalúrgicos da Região para prestar homenagem
ao Ministro Miguel Jorge que, junto ao governo, através da redução do
IPI, garantiu centenas de postos de trabalho no período da crise.

Esta é a terceira visita que ministros do governo Lula fazem ao sindica-
to. O primeiro foi o Ministro dos Esportes, Orlando Silva, depois o Minis-
tro do Trabalho, Carlos Lupi e, agora, será o Miguel Jorge, Ministro do
Desenvolvimento.

O evento acontecerá às 10h, na subsede do Retiro (Av. Antônio de
Almeida, 603 - Retiro). E esta direção espera contar com o apoio de todos
os trabalhadores. Todos estão convidados!

FÉRIAS COLETIVAS

Em ofício encaminhado ao sindicato a Saint Gobain
comunicou o período de férias coletivas de 492 trabalha-
dores da empresa.

Como o tempo e os períodos são diferentes para cada
setor, pois variam entre os dias 12/12 e 11/01/2010, os
trabalhadores deverão ser informados pela empresa. E se
tiverem algum dúvida, procurem o RH da empresa.

Ministro Miguel JorgeMinistro Miguel JorgeMinistro Miguel JorgeMinistro Miguel JorgeMinistro Miguel Jorge

Realinhamento salarial em janeiro de 2010. Esse é o compromisso fir-
mado pela empresa com o sindicato para o realinhamento e o enqua-
dramento salarial de vários trabalhadores. Estamos de olho!

ESTAMOS DE OLHO!
SAINT GOBAIN

Na Saint Gobain Na Votorantim
A Votorantim também enviou um comunicado ao sin-

dicato das férias coletivas do setor LCP - Laminador Con-
tínuo de Perfis, da unidade de Barra Mansa.

As férias serão concedidas no período de 13/12 a 01/
01/2010, para os trabalhadores do turno de revezamento,
e de 14/12 a 02/01/2010 para os que trabalham em horá-
rio administrativo.
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Trabalhadores da Argeu
conquistam plano odontológico

Sindicato se reúne com RH
 da empresa Milenium

O sindicato e o RH da
empresa Milenium se reu-
niram no dia 3 de dezem-
bro para discutir algumas

reivindicações apresentadas
pelos trabalhadores, como:
plano odontológico, banco
de horas e PLR.

Os trabalhadores da
Argeu conquistaram mais
um benefício para a sua
saúde, o plano odontoló-
gico da Uniodonto.

A direção do sindicato,
junto com a Uniodonto,

apresentou as vantagens do
plano odontológico e mos-
trou que a empresa também
ganha quando  traz benefí-
cios para os trabalhadores.

Agora, os trabalhado-
res podem contar com

uma rede de dentistas es-
pecializados e diversas clí-
nicas conveniadas.

E o sindicato continua-
rá lutando para garantir
mais benefícios para os
companheiros da Argeu.

A empresa recebeu as
reivindicações e marcou
uma nova reunião para
hoje, dia 9, quando volta-

Calusin

O sindicato e a Calu-
sin irão agendar uma reu-
nião para que seja apre-
sentado o plano odonto-

IMPLANTIMPLANTIMPLANTIMPLANTIMPLANTAÇÃO DA CIPAÇÃO DA CIPAÇÃO DA CIPAÇÃO DA CIPAÇÃO DA CIPAAAAA
Após diversas reuni-

ões entre sindicato e em-
presa, ficou estabelecido
um prazo até o final de
dezembro para o início
do processo de implan-

tação da CIPA na Calusin.
O trabalho da CIPA é fun-

damental para a prevenção
de acidentes e a segurança
do trabalhador, por isso, fi-
quem atentos e participem

do processo eleitoral para
o período de 2010/2011.
Mas fiquem atentos, can-
didatos comprometidos é
a garantia de um ambien-
te seguro.

PLR DOS DEMITIDOSPLR DOS DEMITIDOSPLR DOS DEMITIDOSPLR DOS DEMITIDOSPLR DOS DEMITIDOS
Os trabalhadores que

foram demitidos, e não
receberam a PLR, devem
procurar o Departamen-

to Pessoal da empresa
para que seja efetuado o
pagamento.

A empresa garantiu que

após comprovada o direi-
to a PLR e calculado o
valor, o pagamento será
efetuado em 10 dias.

PLANO ODONTOLÓGICOPLANO ODONTOLÓGICOPLANO ODONTOLÓGICOPLANO ODONTOLÓGICOPLANO ODONTOLÓGICO
lógico da Uniodonto , bem
como suas vantagens.

A Uniodonto tem uma
cobertura de tratamentos

que atende os trabalha-
dores metalúrgicos e
uma rede credenciada em
toda região.

Conheça
algumas

vantagens em
ser sócio do
sindicato:

Um trabalhador que ganhe,
em média, R$ 1 mil terá

descontado 1% do salário
para contribuição, ou seja,
R$ 10 por mês. Esse traba-
lhador poderá usufruir dos
descontos oferecidos pelos
conveniados, veja alguns:

PSICOCLIN - CLÍ-PSICOCLIN - CLÍ-PSICOCLIN - CLÍ-PSICOCLIN - CLÍ-PSICOCLIN - CLÍ-
NICA DE PSICOLOGIANICA DE PSICOLOGIANICA DE PSICOLOGIANICA DE PSICOLOGIANICA DE PSICOLOGIA

E PSICANÁLISEE PSICANÁLISEE PSICANÁLISEE PSICANÁLISEE PSICANÁLISE
Fica na Rua Tenente José

Eduardo, 60, Ano Bom, ane-
xo ao Centro Médico da
Casa de Saúde Santa Ma-
ria, telefone 3324 9145.

A clínica oferece 40%
de desconto  nos servi-
ços de Psicologia e Psi-
canálise para os sócios do
sindicato.

CÁTIA MENDES -CÁTIA MENDES -CÁTIA MENDES -CÁTIA MENDES -CÁTIA MENDES -
ACUPUNTURA EACUPUNTURA EACUPUNTURA EACUPUNTURA EACUPUNTURA E

TERAPIASTERAPIASTERAPIASTERAPIASTERAPIAS
HOLISTICASHOLISTICASHOLISTICASHOLISTICASHOLISTICAS

Descontos de até 30%
para os sócios do sindica-
to. A clínica fica no Ed.
Centro empresarial 33, na
rua 18 B, 43 - sala 103 -
Vila, telefone 9276 7320.
Eletro terapia, Aurículo te-
rapia, drenagem linfática,
fitoterapia brasileira, mas-
sagem relaxante e mas-
sagem oriental Tui Na.

Mais um acidente na Saint Gobain

remos a discutir soluções
para as pendências após
análise feita pela empresa.
Em breve, mais informações.

Na última sexta-feira,
dia 4, mais um trabalha-
dor foi vítima de acidente
na Saint Gobain. O com-
panheiro Cledimi lson
Mendes, forneiro há 4
anos na empresa, sofreu
queimaduras de terceiro e

quarto grau no pé esquer-
do. O acidente ocorreu no
alto-forno.

A direção do sindicato
esteve no hospital para vi-
sitar o companheiro e la-
menta o ocorrido, princi-
palmente a postura da em-

presa, que não comunicou
o acidente ao sindicato.

Mais uma vez, pedimos
a empresa que tome medi-
das para aumentar a segu-
rança de seus trabalhado-
res para que acidentes não
continuem acontecendo.



Adiantamento de PLRE
na Saint Gobain

O sindicato solicitou a
direção da Saint Gobain
que não desconte o valor
de R$ 200,00, referente ao
adiantamento da PLRE, con-

Em janeiro de 2010 passa a vigorar o
Fator Acidentário de Prevenção

O seguro-acidente é um
percentual pago sobre a fo-
lha de pagamento para cus-
tear despesas da Previdên-
cia Social com trabalhadores
acidentados. O valor a ser
multiplicado vai de 0,5 à 2,
o que significa, por exemplo,
que, para quem paga o per-
centual de 3%, a alíquota po-
derá ser reduzida para 1,5%
ou elevada até 6%

EMPRESAS SERÃOEMPRESAS SERÃOEMPRESAS SERÃOEMPRESAS SERÃOEMPRESAS SERÃO
BENEFICIADASBENEFICIADASBENEFICIADASBENEFICIADASBENEFICIADAS

O ministro da Previdên-
cia, José Pimentel, informa
que as empresas que estão
em setores de atividades que
diminuírem o número de aci-
dentes de trabalho serão be-
neficiadas com a redução do
encargo.

O Fator Acidentário de
Prevenção (FAP) é um mul-
tiplicador aplicado sobre a

alíquota do seguro e pode
aumentar ou reduzir o valor
da contribuição. Atualmente,
a alíquota do seguro varia
entre 1% e 3% da folha de
pagamento da empresa, de-
pendendo do nível de risco
de acidente e doenças ocu-
pacionais, em que a empre-
sa foi classificada.

A alíquota obedecerá a
novos parâmetros e critéri-
os, no cálculo da quantida-
de ou frequência, gravidade
e o custo dos acidentes em
cada empresa.

EM JANEIRO/2010EM JANEIRO/2010EM JANEIRO/2010EM JANEIRO/2010EM JANEIRO/2010
PASSA A VIGORARPASSA A VIGORARPASSA A VIGORARPASSA A VIGORARPASSA A VIGORAR
A partir de janeiro de

2010, com o aperfeiçoa-
mento da metodologia, o au-
mento ou a redução  do va-
lor do SAT de empresas
com mais acidentes e aci-
dentes mais graves passa-

rão a contribuir com um va-
lor maior, enquanto empre-
sas com menor acidentali-
dade terão uma redução no
valor da contribuição.

REPRESENTANTESREPRESENTANTESREPRESENTANTESREPRESENTANTESREPRESENTANTES
SINDICAISSINDICAISSINDICAISSINDICAISSINDICAIS

O ministro Pimentel, em
audiência no dia 22 de se-
tembro com representantes
sindicais, antecipou que
anunciará os ramos de ati-
vidade que terão uma redu-
ção de até 50% no Seguro
de Acidente do Trabalho
(SAT). A redução será feita
pela aplicação do FAP, cria-
do por uma lei, e agora re-
gulamentado pelo decreto
6.957/09 aprovado ainda
em 2007, que vai entrar em
vigor em janeiro de 2010.

CORTES DE INSALU-CORTES DE INSALU-CORTES DE INSALU-CORTES DE INSALU-CORTES DE INSALU-
BRIDADEBRIDADEBRIDADEBRIDADEBRIDADE

É por tudo isso que es-

INSALUBRIDADE

tamos vendo empresas
cortando adicionais de in-
salubridade, não deixando
trabalhadores entregarem
atestados médicos; não fa-
zendo abertura de CAT; as-
sim, controlando para que
os mesmos não se afas-
tem.

INSS E EMPRESASINSS E EMPRESASINSS E EMPRESASINSS E EMPRESASINSS E EMPRESAS
CONTRA OS TRABA-CONTRA OS TRABA-CONTRA OS TRABA-CONTRA OS TRABA-CONTRA OS TRABA-

LHADORESLHADORESLHADORESLHADORESLHADORES
Nos últimos dias esta-

mos assistindo ainda, algo
mais covarde, o INSS aju-
dando as empresas a lim-
parem o quadro de traba-
lhadores doentes, dando
alta para que voltem ao
trabalho, e serem demiti-
dos. Estamos vendo em-
presas demitindo trabalha-
dores que já tiveram afas-
tados, ou que demonstra-
ram alguma doença.

Sindicato e Votorantim se reúnem
nesta sexta (11) para discutir

reivindicações dos trabalhadores
A direção do sindicato

e os representantes da
Votorantin se reunirão nes-
ta sexta-feira, dia 11, para
tratar de algumas irregu-
laridades nas unidades de

cedido na época da assina-
tura do acordo coletivo.

A direção do sindicato
entende que os trabalhado-
res merecem este ganho por

Barra Mansa e Resende.
Essas irregularidades vêm
acarretando em diversas
reclamações dos trabalha-
dores quanto ao ambiente
de trabalho, hora de refei-

ção, excesso de horas ex-
tras, transporte, entre ou-
tras.

Em breve, divulgaremos
mais informações sobre a
reunião, aguardem!

Recesso do
Sindicato
O sindicato infor-

ma que no período
de 18 de dezembro
a 10 de janeiro es-
tará em recesso.

E no dia 17 de
dezembro, as ativi-
dades se encerrarão
ao meio-dia.

Todas as ativida-
des voltarão ao nor-
mal na segunda-fei-
ra, dia 11 de janeiro.

terem permanecido com-
prometidos no objetivo de
garantir o crescimetno da
empresa, mesmo na época
de crise econômica.
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Transposição da Bacia
Hidrográfica do Rio

Paraíba do Sul

Aquecimento
global

Projeto de Lei que combate a
precarização do trabalho

A regulamentação da
terceirização e o combate
à precarização do trabalho
fez parte das bandeiras de
luta da 6ª Marcha da Clas-
se Trabalhadora, ocorrida
em Brasília, no dia 11/11.

A inexistência de um
marco regulatório contri-
buiu para que as terceiri-

zações se expandissem de
forma incontrolável nos se-
tores público e privado nos
mais diferentes campos
com resultados bastante
perversos para os trabalha-
dores. A idéia é implantar
uma legislação específica
que assegure o mesmo
patamar de direitos soci-

ais e econômicos ao con-
junto dos trabalhadores.
Além disso, garantir a in-
tervenção dos sindicatos
na organização dos proces-
sos produtivos e de traba-
lho, cujos arranjos, histo-
ricamente, são feitos sem
o importante debate com
os trabalhadores.

O aquecimento global é o
aumento da temperatura mé-
dia superficial global que vem
acontecendo nos últimos 150
anos. E é por isso que cente-
nas de cientistas se reúnem, a
partir desta terça-feira (10), em
Copenhague, na Dinamarca,
para fazer um balanço da mu-
dança climática e recordar a
necessidade de a comunida-
de internacional alcançar um
bom acordo para combatê-lo.

Uma série de relatórios no
decorrer de 2007 provam que
o aquecimento global, caso
não seja controlado, provo-
cará uma devastadora série de
inundações, secas, enfermi-
dades e climas extremos até
o final deste século.

Copenhague também se-
diará, em dezembro, um en-
contro internacional entre lí-
deres mundiais, cujo objeti-
vo é moldar um tratado que
substitua o Protocolo de
Kyoto, e estabeleça um com-
promisso quanto à redução
das emissões de dióxido de
carbono.

Lideranças políticas,
civis, religiosas, além de
membros da comunida-
de acabam de criar uma
campanha “O Vale não
abre mão”. Ela faz parte
do movimento que tem
como objetivo mobilizar
a população e pressio-
nar o governo de São

Paulo a rever a questão
da transposição de águas
para abastecer a metrópo-
le paulista nos próximos
30 anos.

A Bacia do Rio Paraíba
do Sul abastece uma po-
pulação de 14 milhões de
pessoas nos Estados de
São Paulo, Rio de Janeiro

e Minas Gerais. Especia-
listas apresentaram grá-
ficos e mapas que mos-
tram que o rio Paraíba do
Sul está no limite de sua
capacidade de abasteci-
mento, mesmo porque já
atende a 85% da popula-
ção metropolitana do Rio
de Janeiro.

Diretor da Comunicação: Carlos Pinho
Jornalista responsável:

Beth Rezende (MTb 25965/RJ) e Thais Soares

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense.
Rua Ary Fontenelle, 362 - Estamparia - Barra Mansa

Cep: 27330-670 - Telefax: (24) 3323-1584


