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2011: Queremos  40 horas
semanais e fim do fator

previdenciário
Essas são bandeiras que,

há muito tempo, são defen-
didas por essa diretoria, e
em 2011 vamos intensificar
nossa luta pela aprovação
das 40 horas semanais sem
redução salarial, lutar pelo
fim do fator previdenciário e
cobrar do Congresso Naci-
onal a regulamentação da
terceirização.

Serão essas as principais
bandeiras que nortearão a
nossa luta, junto com as rei-
vindicações dos trabalhadores
das empresas metalúrgicas.

A redução da jornada de
Renato Soares

Presidente

trabalho é uma luta históri-
ca dos trabalhadores. Du-
rante o ano de 2010, mobi-
lizamos os trabalhadores de
toda a nossa região para nos
unirmos nessa luta. Nos jun-
tamos às centrais sindicais
para sermos mais fortes e
garantirmos, juntos, essas
conquistas.

E fomos ao Congresso na
tentativa de sensibilizar nossos
governantes da importância de
reduzirmos a jornada.

E em 2011 não será diferente.
Queremos do governo o fim

do fator previdenciário, meca-

nismo que penaliza os traba-
lhadores e os que já se apo-
sentaram.

Essa será a pauta dos traba-
lhadores, mas é importante lu-
tar, também, pela erradicação
da miséria do País, pela ampli-
ação de investimentos em áre-
as sociais, nas políticas de trans-
ferência de renda e na valori-
zação do trabalho, do salário
mínimo e das aposentadorias,
pois só assim, teremos uma so-
ciedade mais justa.
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Federação e sindicato entram na
Justiça para garantir correção na

tabela do imposto de renda
A Federação dos Metalúrgicos

do Estado do Rio entrará, hoje
(18), com processo na Justiça fe-
deral, no Rio de Janeiro, em seu
nome e em nome dos sindicatos
filiados, inclusive do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense,
contra a União Federal para co-
brar a correção da tabela do im-
posto de renda, ou seja, o Go-
verno não reajustou a tabela de
cobrança do imposto de renda,
exemplo: um trabalhador que es-
tava ganhando um salário de R$
1.499,15 estava isento pela ta-

bela antiga, e hoje aquele que
está ganhando de R$ 1.499,16 a
R$ 2.476,75 terá descontado
7,5% do IR.

Isto significa que quem teve um
aumento de apenas R$ 0,01, pas-
sou a ter o desconto de 7,5%.

O processo pede que seja feita
a correção da tabela do IR em,
pelo menos, 6,4652%, o que ga-
rante a isenção do pagamento
desse percentual a um maior nú-
mero de trabalhadores, sob pena
de ser uma grande injustiça co-
metida contra os trabalhadores.

Sankyu
Os trabalhadores demitidos da

Sankyu, que tem direito a propor-
cionalidade da PLR 2010 deverão
comparecer ao escritório da Sankyu
a partir do dia 10 de fevereiro,
para solicitar o pagamento, que
será feito em 72 horas.

O escritório da Sankyu fica na
rua 2, número 31, Conforto.

Acordo de
turno da
Comau

O sindicato se reuniu com a Co-
mau para discutir o acordo de tur-
no dos trabalhadores.

Foi acordado que os compa-
nheiros receberão o acordo de tur-
no pró-rata, ou seja, 1/12 por mês
trabalhado, até o encerramento do
contrato.

Vale ressaltar que o contrato com
a CSN está em discussão e que,
mesmo assim, o sindicato negociou
o reajuste do valor pela inflação.

MAN e sindicato
entregam novo ônibus

ao Voltaço

Sindicato convida para
festividade em comemoração

ao Dia do Aposentado
O sindicato convida os trabalha-

dores metalúrgicos da ativa e apo-
sentados para a festa especial em co-
memoração ao Dia do Aposentado.

Será na sexta-feira, dia 28 de ja-
neiro, em nossa subsede, na Aveni-
da Antônio de Almeida, 603, Retiro.

O evento terá início às 16h e
contará com um festival de prêmi-
os e show da dupla Vítor e Yuri.

Os sócios do sindicato podem
retirar a cartela, gratuitamente, na
secretaria da subsede, no Retiro.

A MAN Latin América
e o sindicato entregaram,
no sábado, dia 15, um
ônibus para o Voltaço. A
doação foi intermediada
pelo presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos, Re-
nato Soares .  "Es tava
numa negociação na fá-
brica quando vi passar o
ônibus do Resende. Pensei: por
que eles não podem dar um ôni-
bus para o Voltaço? Foram cin-
co meses de negociação, mas
agora está entregue. Fico muito
orgulhoso por ter ajudado o

time", disse Renato.
O ônibus custa em torno de R$

400 mil, e todas as despesas, inclu-
indo IPVA, ficam
por conta da mon-
tadora. O veículo
tem assentos de
couro, ar condicio-
nado, banheiro,
três TV’s de LCD e
dois frigobares.

Na foto: O presidente do sindicato, Rena-
to Soares, entrega a chave do novo ônibus
ao presidente do Voltaço, Rogério Loureiro


