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Um apoio importante para as
mães após o nascimento ou ado-
ção de filhos, a licença paternida-
de pode ser ampliada no Brasil. Atu-
almente, a Constituição garante cin-
co dias de afastamento aos traba-
lhadores, sem prejuízo da remune-
ração. Mas pelo menos 10 projetos
estão tramitando no Congresso
Nacional para que os pais tenham
uma licença maior e, assim, parti-
cipação mais efetiva nos cuidados

Sindicato patronal apresenta nova
proposta para o acordo coletivo

Em reunião realizada na última sexta-feira (dia 17), o Metalsul apresentou uma nova pro-
posta para o acordo coletivo dos trabalhadores. Os patrões insistiram na proposta de 8% de
aumento a partir de 1º de maio e o sindicato conseguiu garantir um reajuste salarial no valor
do piso que varia de 10% a 20%, também em maio, de acordo com o número de empregados.

Ainda no acordo ficou garantida a correção da PLR em 8%, passando de R$ 500 para R$
540, a serem pagos em fevereiro e julho de 2012, para as empresas que não apresentarem
programa de PLR.

Esta proposta irá à votação na terça-feira (21), às 18h na sede e nas subsedes do sindicato
em Volta Redonda, Barra Mansa e Resende.

Licença paternidade pode ser maior
iniciais com os filhos. Com isso, o
Brasil avançaria na concessão des-
se benefício, seguindo o exemplo
de outros países.

Os períodos previstos variam de
10 a 30 dias. O que está em trami-
tação mais adiantada prevê 15 dias
de licença, com um mês de estabi-
lidade ao pai, a contar da data de
retorno ao trabalho. Este projeto já
foi aprovado no Senado e agora
tramita na Câmara dos Deputados.

Comissão da Câmara
aprova saque do FGTS
antes da aposentadoria

A Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público da
Câmara dos Deputados aprovou na
quarta-feira, dia 15, projeto de lei
que permite que homens com mais
de 35 anos de contribuição e mu-
lheres com mais de 30 anos de
contribuição movimentem a conta
do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS). Hoje, a movi-
mentação pode acontecer quando
o trabalhador se aposenta.

O projeto ainda será analisado
pelas comissões de Finanças e Tri-
butação e de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania. Se todas apro-
varem, ele não precisará ir a ple-
nário. Após isso, segue para san-
ção presidencial.

Campanha salarial 2011/2012

Votação nesta terça (21), às 18h, em Volta Redonda,
Barra Mansa e Resende. Participe!

Veja o valor do piso na nova proposta:
Até 50 empregados - R$ 600,00

De 51 a 380 empregados - R$ 660,00
De 381 a 680 empregados - R$ 715,00

De 681 em diante - R$ 800,00



Justa causa
O Tribunal Superior do Traba-

lho (TST) não reconheceu a justa
causa dada a um trabalhador do
Bompreço Supermercados do Nor-
deste que violou uma embalagem
de cotonetes e usou um deles. A 6ª
Turma negou provimento a agravo
de instrumento apresentado pela
rede. O Bompreço perdeu em pri-
meira e segunda instâncias e re-
correu ao TST. O ministro Aloysio
Corrêa da Veiga, relator do caso,
considerou que a decisão do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 6ª
Região (Pernambuco) não violou
dispositivo legal quando negou
provimento ao recurso da empre-
sa, e ressaltou a conclusão do re-
gional de que a conduta "não se
trata de mau procedimento a justi-
ficar a aplicação da justa causa,
mas de falta disciplinar que deve
ser punida de forma mais branda".
Contratado pelo supermercado em
junho de 2006 como servente, o
trabalhador não aceitou os termos
da demissão, razão pela qual a
empresa ajuizou ação de consig-
nação em pagamento. Por sua vez,
o empregado também não ficou
inerte e ajuizou ação trabalhista,
requerendo, também, indenização
por danos morais, pedido que não
foi concedido. As duas ações fo-
ram reunidas numa só, e coube à
11ª Vara do Trabalho de Recife a
sentença.

Governo desiste da
idade mínima para

aposentadoria
A Força Sindical afirma que a

Previdência vai desistir de propor a
idade mínima e defender que o fa-
tor previdenciário (índice que reduz
o beneficio de quem decide se apo-
sentar mais cedo) seja substituído
pela proposta 85/95. No 85/95, é
dado o beneficio integral para quem
tiver, na soma da idade com o tem-
po de contribuição, 85 (mulheres),
e 95 (homens).

Segundo o presidente da Força
Sindical, o deputado federal Paulo
Pereira da Silva, o ministro da Pre-
vidência, Garibaldi Alves confirmou
em encontro na última quarta-feira
que já descartou a possibilidade da
criação de uma idade mínima para
aposentadoria (que aumentaria o
tempo de contribuição em 11 anos
para homens e 12 para mulheres).

De acordo com o sindicalista, a
aprovação de 85/95 está conso-
lidada e deve ser discutida nos
próximos 13 dias com as centrais
sindicais antes de ir à mesa da
presidente Dilma Rousseff. O úni-
co ponto que ainda não foi fe-
chada é o cálculo usado para
definir o valor das aposentadori-
as, que hoje leva em considera-
ção a média dos 80% maiores
salários de contribuição corrigi-
dos desde julho de 1994. O sin-
dicalista defende que só os 60%
maiores salários entrem na con-
ta. A modificação aumentaria
cerca de 20% o valor do benefi-
cio, diz. A Previdência confirmou
o encontro, mas não divulgou o
que ficou definido.

Fonte: Agora SP

Estabilidade provisória
A estabilidade provisória de em-

pregados que integram comissão
interna de prevenção de acidentes
(Cipa) é garantia de emprego, e
não de simples pagamento de in-
denização. Assim, quando um tra-
balhador dispensado sem justa cau-
sa, apesar de detentor desse tipo
de estabilidade, ajuíza reclamação
trabalhista requerendo indenização
em vez de reintegração ao empre-
go, o pedido deve ser recebido
como renúncia tácita à estabilida-
de. Esse foi o entendimento da mai-
oria da 7ª Turma do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST), ao acompa-
nhar voto do ministro Pedro Paulo
Manus, no sentido de não conhecer
de recurso de revista de ex-empre-
gada da ATT/PS Informática que

pretendia ser indenizada pelo perí-
odo a que teria direito de estabili-
dade provisória como membro de
Cipa. No TST, a trabalhadora ale-
gou que, no caso de despedida sem
justa causa de membro da Cipa,
não é necessário pedido de reinte-
gração ao emprego para pleitear
indenização relativa ao período de
estabilidade, pois a reintegração
era inviável. O ministro Pedro Ma-
nus discordou desses argumentos.
O relator destacou que o TRT con-
firmara que a trabalhadora não ti-
nha demonstrado interesse em re-
tornar ao emprego. Para ele, a es-
tabilidade provisória é garantia de
emprego e não de simples paga-
mento sem a correspondente pres-
tação de serviço.

Você que é sócio,
conheça os

nossos convênios
no site:

www.sindmetalsf.org.br


