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Em reunião com o Sindicato, as empresas A Abreu e Ava apresentaram
suas propostas para a renovação do acordo de turno. Veja abaixo:

Renovação do acordo de turno

As propostas serão votadas na segunda-feira, dia 31, das 6h30 às
15h, na portaria da empresa. Participe da votação! A decisão é sua!

Trabalhador, fortaleça o seu sindicato! Filie-se!

A Abreu
Proposta 1 - R$ 900,00, pagos cinco dias após a aprovação do acordo
Proposta 2 - R$ 1.000,00, pagos em duas parcelas de R$ 500,00, sendo a primeira cinco
dias após a aprovação, e a segunda, 12 meses depois

- Será cobrada uma taxa assistencial de R$ 40,00 para não sócios, podendo se associar até o
dia da votação e ficar isento da taxa.

A Abreu e Ava

Ava
Proposta 1 - R$ 700,00, pagos cinco dias após a aprovação do acordo
Proposta 2 - R$ 800,00, pagos em duas parcelas de R$ 400,00, sendo a primeira cinco
dias após a aprovação, e a segunda, 12 meses depois

- Será cobrada uma taxa assistencial de R$ 30,00 para não sócios, podendo se associar até o
dia da votação e ficar isento da taxa.



- um carro Honda 
Civic completo 0km

na Praça Juarez Antunes

Se você ainda não é sócio, 

e participe dessa festa!
filie-se até o dia 30 de outubro 

A lei que amplia o aviso prévio dos
atuais 30 para até 90 dias passou a
valer na última quinta-feira (13/10).
Os trabalhadores passam, portanto,
a ter direito a três dias extras de aviso
prévio por ano trabalhado, até  o
limite de 90 dias.

O novo prazo vale quando o tra-
balhador for demitido, mas poderá
ser exigido pela empresa se o funcio-
nário pedir para sair.

Para ter direito aos 90 dias o tra-
balhador terá que ter trabalhado pelo
menos 20 anos na mesma empresa.
De acordo com o Ministério do Tra-

Aviso prévio de até 90 dias entra em vigor

O Sindicato dos Metalúrgicos informa
que o contrato de prestação de serviços
advocatícios com a Associação Nacional de
Defesa dos Servidores Públicos (ANDESP),
que foi contratada para ajuizar ações
acidentárias em face do INSS, foi rescindido
no dia 26/09/11 e que a manutenção do
atendimento aos trabalhadores, realizado
pela Dra. CIBELE CARVALHO BRAGA, perma-
necerá ativo apenas para aqueles que já
haviam ajuizado ações antes da data acima
informada.

O Sindicato dos Metalúrgicos ainda
informa que o atendimento prestado pelo seu
próprio departamento jurídico,
especificamente na área previdenciária,
continua mantido de igual forma, ou seja,
sem qualquer custo, assim como na área
trabalhista. Qualquer esclarecimento
procurar os diretores Laércio, Sílvio ou Zé Eli.

Jurídico

balho, a lei vale para todos os traba-
lhadores que estão na ativa e têm
carteira assinada.

Debate
A sanção presidencial não resol-

veu a lacuna do texto que diz respeito
a se o benefício será retroativo aos
trabalhadores demitidos nos últimos
dois anos.

O presidente da Força Sindical,
deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-
SP), diz que a lei tem efeito retroati-
vo, já que dois anos é o prazo
permitido para pleitear qualquer di-
reito trabalhista. Advogados

trabalhistas, entretanto, discordam.
"Eu considero que não há espaço para
pedir indenização retroativa", diz Eli
Alves da Silva, presidente da
Comissão de Direito Trabalhista da
OAB-SP.

Repercussão
Sindicatos afirmaram que a regra

desestimulará demissões e reduzirá a
rotatividade de trabalhadores em
uma empresa. Já entidades ligadas ao
setor patronal enxergam ao menos um
efeito colateral: o risco de crescimento
da informalidade diante de normas
mais rígidas para a empresa.

Convênio de Internet
O convênio de internet com a
Superonda irá terminar no dia

30 de outubro. Para mais
informações ligar para (24)

2102-2823 ou 2102-2818.


