PARTICIPE

Informativo do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense

Os velhos e
os novos
desafios
O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) apresentou
um primeiro balanço da nova
câmara de deputados. Como
era esperado, PT e PMDB
aumentaram suas bancadas,
assim como os partidos da
base aliada como PC do B,
PSB e PDT. Já o PSDB e o
DEM diminuíram sua representação.
A avaliação inicial é que
houve uma redução no número de representantes dos trabalhadores e um aumento de
10% de empresários eleitos.
E, infelizmente, para nós
metalúrgicos, apenas quatro
ou cinco deles são da nossa
categoria.
Já dá para ver que, com
este novo congresso, nossa
vida não será nada fácil.
Existem inúmeros projetos
que tramitam na câmara e no
senado e, dependendo de
como for aprovado, pode
melhorar ou piorar e muito a
vida do trabalhador. Entre eles,
o famigerado fator previdenciário e a redução da
jornada de trabalho. Ambos
estão em fase de votação.
Independentemente de
como se comportará nossos
representantes, temos que
nos fortalecer. Sindicatos,
centrais sindicais e todos os
setores avançados da sociedade devem se unir e se organizar para garantir a defesa de
nossos direitos, buscando
ainda ampliar nossas lutas. Só
unidos seremos fortes.
R en at o
Soares
Presidente
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Sindicalizado concorrerá a
vários prêmios no Natal
Metalúrgico
A direção do sindicato
promoverá um grande bingo em comemoração ao
Natal, é O NATAL METALÚRGICO.
Será no domingo, dia 12
de dezembro, na praça Juarez Antunes, Vila Santa Cecília, a partir de 9h.
Os sócios do sindicato
terão direito a uma cartela e
concorrerão a um carro zero
KM, dez prêmios de R$ 1
mil, uma geladeira duplex,
um fogão de 5 bocas, uma
máquina de lavar e uma TV
LCD de 32”.
Os metalúrgicos que não
são sindicalizados poderão filiar-se até o dia 31 de outubro.
As cartelas serão entregues a partir do dia 1° de
novembro, nas sedes e subsedes do sindicato, e o sócio deverar levar um brinquedo. Participe!

“Basta de violência,
exigimos justiça”
O Sindicato dos Metalúrgicos estará realizando no
próximo dia 22 (sexta-feira),
uma manifestação sobre o
caso da trabalhadora Maria
Aparecida Roseli Miranda
que, há 2 anos, foi encontrada morta em uma lixeira
na empresa Siderúrgica de
Barra Mansa, onde trabalhava. A manifestação será a

partir das 9h, na Praça da
Matriz, em Barra Mansa.
O presidente Renato, que
vem acompanhando as investigações, e convida a todos os metalúrgicos e seus
familiares a participar da
manifestação. Assim ele pretende chamar a atenção das
autoridades para que medidas sejam tomadas para so-

lucionar o caso e o culpado
seja finalmente punido.
“A família desta moça sofre não só pela perda, sofre
também pela impunidade e o
sentimento de vazio sem ter
uma explicação para este crime bárbaro que tirou deles a
filha, a amiga e a mãe de Lucas, seu filho de 3 anos”, afirma Renato, presidente.

Cone Sul
A direção do sindicato
esteve na empresa para se
reunir com o proprietário,
que informou que já está

fornecendo café da manhã,
providenciou os uniformes,
instalou o relógio de ponto
e está fazendo alguns estu-

dos para a implantação do
plano de saúde para seus
trabalhadores. O sindicato
continuará atento.

M.V. Caldeiraria
O sindicato solicitou
uma reunião urgentemente para que possamos bus-

car soluções para algumas
irregularidades que estão
prejudicando os trabalha-

dores.
Em breve, informaremos o resultado.

Pedrosa e Pedrosa
O sindicato dará mais
um prazo para a empresa
solucionar a falta de EPI's

e de uniformes.
E já está preparando a
denúncia à GRTE, caso a

Pedrosa e Pedrosa não
tome as providências.
Estamos de olho!

Fim do turno de 12 horas
na Litografia da Cinbal
Recebemos denúncias
da realização do turno de 12
horas na Litografia e questionamos a empresa, já que
a realização desse turno é
ilegal.
A empresa fez um levantamento do problema e
constatou que havia alguns
casos.

Constatado a irregularidades, a empresa informou ao
sindicato que já está tomando as providências para o
fim do turno, contratando
mais trabalhadores. Segunda a Cinbal, na próxima
semana não haverá mais
nenhum trabalhador fazendo o turno.

Banco de horas na
Cinbal e Masafer
O sindicato vem recebendo muitas reclamações a
respeito do banco de horas.
O acordo com a Cinbal e

a Masafer termina em novembro e o sindicato irá se
reunir com os trabalhadores
para discutir esse assunto.

Processo de meia hora de
refeição dos trabalhadores
da Cinbal
A direção do sindicato
informa que o processo da
meia hora de refeição está
em andamento e que tivemos sentença favorável em
duas instâncias. A empresa
recorreu e, agora, o departa-

mento jurídico está aguardando para ver se o recurso
será aceito. Infelizmente a
empresa não quer reconhecer o direito do trabalhador,
mas esperamos que a justiça continue reconhecendo.

Compensação
financeira
da A.Abreu
O sindicato se reuniu
com a direção da empresa e a A.Abreu garantiu o
pagamento da compensação financeira do acordo
do turno dos trabalhadores para a segunda quinzena de novembro.
E o sindicato está discutindo com a empresa a
melhoria do valor.

Veja qual o
desconto sobre o
Vale-Transporte
A Lei 7.418/85 instituiu o vale transporte objetivando que o empregador antecipe ao trabalhador as despesas com locomoção (residência/trabalho/residência) a ser
utilizado no transporte
coletivo público.
Já o Decreto que foi
editado para regulamentar
a referida lei (95247/87),
define todos os beneficiários do direito e suas
condições de exercício,
excluindo a obrigação de
fornecê-lo às empresas
que têm transporte próprio
para o deslocamento de
seu pessoal.
Em relação ao seu custeio, a lei define que o empregado participará (desde
que faça a opção do uso
desse direito) com a parce-
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la equivalente a 6% de seu
salário básico ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens. Vale
dizer que o percentual é sobre o salário base e não sobre a remuneração (horas
extras, adicionais etc...) do
empregado.
O artigo 10 do decreto
regulamentador define que
o valor da parcela a ser
suportada pelo empregado será descon-tado proporcionalmente à quantidade de Vale-Transporte
concedida para o período
a que se refere o salário
ou vencimento.
E todas as vezes que o
salário base sofrer reajuste, evidentemente que o
valor correspondente ao
empregado também será
aumentada.
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