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As empresas que não apresentaram os indicadores para a PLR
2010 até o dia 31 de dezembro de 2010 e que, com isso, não
discutiram valores, devem seguir a Convenção coletiva, que deter-
mina o pagamento de R$ 500,00 em duas parcelas, em fevereiro
e março.

Sindicato encaminha
denúncia à GRTE contra

a Montec
O sindicato já encaminhou ao

Ministério do Trabalho uma denún-
cia das más condições de trabalho
na empresa.

Já que não foi possível resolver

2011: Queremos  40
horas semanais e

fim do fator
previdenciário

Essas são bandeiras que, há mui-
to tempo, são defendidas por essa
diretoria, e  em 2011 vamos inten-
sificar nossa luta pela aprovação das
40 horas semanais sem redução sa-
larial, lutar pelo fim do fator previ-
denciário e cobrar do Congresso
Nacional a regulamentação da ter-
ceirização.

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

A redução da jornada de trabalho
é uma luta histórica dos trabalhado-
res. Durante o ano de 2010, mobili-
zamos os trabalhadores de toda a
nossa região para nos unirmos nes-
sa luta. Nos juntamos às centrais sin-
dicais para sermos mais fortes e ga-
rantirmos, 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 fa-

tor previdenciário, mecanismo que pe-
naliza os trabalhadores e os que já se
aposentaram.

Essa será a pauta dos trabalhado-
res, mas é importante lutar, também,
pela erradicação da miséria do País,
pela ampliação de investimentos em
áreas sociais, nas políticas de transfe-
rência de renda e na valorização do
trabalho, do salário mínimo e das apo-

sentadorias, pois
só assim, tere-
mos uma socie-
dade mais justa.

Renato Soares
Presidente

com diálogo e negociação, tivemos
que recorrer para defender os tra-
balhadores. E essa é uma das úni-
cas empresas da região que ainda
temos que usar esse método.

Na segunda-feira (24), haverá
uma reunião entre sindicato, co-
missão e a empresa para discutir o
resultado final da PPR.

Em breve traremos mais infor-
mações.

Benteler Magneto
Na próxima semana, o sindi-

cato e a empresa se reunirão para
discutir o problema do horário e
as condições de trabalho, pois es-
tamos recebendo diversas recla-
mações.

INFORMES

Programa feito para os trabalhadores denuncia-
rem, ao vivo, as irregularidades nas empresa, além
de ficarem informados com assuntos do dia-a-dia.

A VOZ DO TRABALHADORA VOZ DO TRABALHADOR

Todas as quartas, de 7h30 às 8h, na Rádio Agulhas Negras (Am 640KHZ).
Contato pelo telefone -  24 3355-0733 ou pelo email:

 agulhasnegrasam@resenet.com.br
Uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos.



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 Gover-
no não reajustou a tabela de co-
brança do imposto de renda,
exemplo: um trabalhador que es-
tava ganhando um salário de R$
1.499,15 estava isento pela tabe-

la 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.

Gravidez garante
estabilidade, mesmo se

ocorrer durante aviso prévio
As gestantes têm a estabilida-

de no emprego assegurada até
cinco meses após o parto, mes-
mo se a gravidez ocorrer durante
o cumprimento do aviso prévio.
Com isso, ela fica protegida con-
tra a dispensa sem justa causa
durante este período.

Essa foi a decisão da 4ª Turma do
TRT-MG, que reconheceu, por maio-
ria de votos, o direito de uma traba-
lhadora à estabilidade provisória no
emprego em um caso como esse.

Fonte: Notícias TRT 3

Pagamento de férias fora do
prazo deve ser em dobro
As empresas que não efetuarem

o pagamento das férias dentro do
prazo legal deverão conceder o
benefício dobrado. É isso mesmo,
os trabalhadores poderão receber
duas vezes o valor das férias e in-
dependentemente da época em
que elas foram gozadas.

Decisão da 8ª Turma do TST.
Fonte: Notícias TRT 12ª Região

O sindicato está criando esse espaço para dar
ainda mais voz as reclamações dos trabalhadores.

Se você, trabalhador, tem alguma denúncia, reclama-
ção, sugestão ou crítica, procure o seu sindicato ou

ligue para 3360-9895.

Água quente na Magneto
Recebemos reclamações que a água que a Magneto fornece para

os trabalhadores beberem está quente. Um absurdo!

Acesse o nosso
site e conheça

os nosso
convênios,
notícias e

muito mais:
www.sindmetalsf.org.br


