
Resende, 28/1/2010 - Edição nº  515

56% dos trabalhadores
recusam propostas

dos módulos

Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

CONSÓRCIO MODULAR MAN

Ontem (27), mil oitocentos e vinte
e sete metalúrgicos, entre trabalha-
dores e trabalhadoras, do Consórcio
Modular MAN participaram da vota-
ção da PLR e reajuste salarial para o
acordo coletivo 2010/2011. O resul-
tado da votação rejeitou a proposta,
com 1.027 trabalhadores votaram não,
790 votaram sim e 10 votos nulos.

A votação iniciou às 13h e termi-
nou às 18h, tendo a contagem dos
votos acompanhada por trabalhado-
res de várias empresas do Consórcio
Modular.

Nesta votação, o sindicato demons-

trou mais uma vez a seriedade com
que faz as negociações, de forma
transparente, e sempre garantindo a
liberdade do trabalhador de dar a pa-
lavra final nos acordos estabelecidos
com as empresas. Desta forma, são
evitadas as assembléias manipuladas
que aconteciam no passado, quando
muitas das vezes o que se dizia apro-
vado não refletia no verdadeiro inte-
resse dos trabalhadores.

O sindicato parabeniza a partici-
pação dos companheiros e das com-
panheiras e espera que esse resulta-
do da votação seja discutido entre os

trabalhadores no sentido de valorizar
o trabalho que o sindicato e a comis-
são de fábrica fizeram. Da mesma for-
ma que houve críticas as propostas,
houve elogios. O sindicato acredita
que os 56% dos trabalhadores que
recusaram a proposta tem o entendi-
mento de que há possibilidade de
melhora.

O sindicato já informou às empre-
sas do resultado da votação. A partir
de agora estará aguardando o cha-
mado para nova negociação e, assim
que tiver alguma informação estará
informando aos companheiros.
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Taxa de desemprego fechou o
ano em 6,8%, segundo o IBGE.

Rendimento médio do trabalha-
dor, no entanto, teve queda de 0,9%.

O desemprego registrou em de-
zembro sua quarta queda mensal
consecutiva, e recuou para 6,8%
no final do ano, segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Com a queda, a

Desemprego tem a menor
taxa da história

taxa retorna ao patamar de dezem-
bro de 2008, quando foi a menor
da série histórica do instituto, que
teve início em 2002. Em novem-
bro, o desemprego ficara em 7,4%.

Nas seis regiões metropolitanas
pesquisadas (Recife, Salvador,
Belo Horizonte, Rio de Janeiro,
São Paulo e Porto Alegre), o nú-
mero de pessoas ocupadas foi es-

timado em 21,815 milhões (em
novembro, eram 21,603 milhões
de ocupados). O número de deso-
cupados caiu 7,1% em relação a
novembro, para 1,592 milhão de
pessoas, o que corresponde a uma
redução de 122 mil desocupados
no mês.

Fonte: www.globo.com



2

Diretor da Comunicação: Carlos Pinho
Jornalista responsável:

Beth Rezende (MTb 25965/RJ)

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense.
Rua Gustavo Lira, 9, Centro - Volta Redonda
CEP.: 27280-253 - Telefax: (24) 2102-2800

Caixa antecipa pagamento das
perdas dos juros do FGTS

A Caixa Econômica vai
antecipar o pagamento das
perdas dos juros progressi-
vos do FGTS para o fim deste
mês ou início de fevereiro
aos trabalhadores com car-
teira assinada até 22 de se-
tembro de 1971.

A medida beneficia até
quem não entrou na Justi-
ça. O anúncio foi feito pelo
vice-presidente da Caixa, Mo-
reira Franco.

Herdeiros dos trabalhado-
res também terão direito ao
acordo de revisão. Os juros
progressivos valeram entre
os anos de 1967 a 1971. A
lei, criada em 1966, previa
que, quanto mais tempo o

trabalhador tivesse de servi-
ço, maiores seriam os juros
do FGTS. Se o prazo fosse
de seis a 10 anos na mes-
ma empresa, o rendimento
iria a 5% ao ano. Em 1971,
nova lei extinguiu esse cál-
culo. Naquele período, o re-
colhimento do FGTS não era
obrigatório, e o trabalhador
podia aderir com retroativi-
dade, mas não estaria enqua-
drado nos juros progressi-
vos, ou seja, teria direito só
a 3% ao ano. Por conta dis-
so, houve enxurrada de ações
pedindo a revisão. Na maio-
ria dos processos no Judici-
ário, o trabalhador tem gan-
ho de causa. Para o cálculo,

o acordo levou em conta o
tempo de serviço e a média
dos depósitos feitos pelo em-
pregado naquele período.

Quem comprovar que tra-
balhou de 11 a 20 anos terá

Conforme a lei 11.770,
de 9 de setembro de 2008,
as empresas que se cadas-
trarem e prorrogarem a li-
cença maternidade de suas
funcionárias para 6 meses
terão abatimento no Im-
posto de Renda. A adesão
ao Programa Empresa Ci-
dadã, do governo federal,
pode ser feita pelo site da
Receita Federal.

As trabalhadoras das
empresas que aderirem te-

Licença-maternidade pode ser
negociada para 6 meses

Governo põe em prática o programa “Empresa Cidadã” que possibilita descontos
àquelas  empresas que ampliarem o prazo da licença às suas funcionárias

rão o direito de requerer a
ampliação da licença até 30
dias após o parto. Durante
a prorrogação da licença,
a trabalhadora terá direito
ao salário integral, mas não
poderá exercer atividade re-
munerada e o bebê não
poderá ficar em creche.

Segundo o presidente
Renato Soares: “A exten-
são da licença garantirá
maior período de amamen-
tação. E, indiretamente, ga-

rantindo também mais saú-
de às nossas crianças”.
Além disso, conclui Rena-
to: “As mães terão mais

A extensão da
licença garantirá maior período
de amamentação. E, indireta-

mente, garantindo também mais
saúde às nossas crianças.

(Renato Soares)

“
“

direito a R$ 860. De 21 a 30
anos, R$ 10 mil. Entre 31 e
40 anos, são R$ 12.200. Aci-
ma de 40 anos de serviço, o
valor máximo vai a R$ 17.800.
(Fonte: Agência Brasil)

tempo de organizar a roti-
na de seus filhos. E sem
dúvida, voltando ao traba-
lho mais tranqüilas.


