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As cartelas estão disponíveis, apenas para os associados, nas sedes e
subsedes do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense.

Se você ainda não é sócio, filie-se até o dia 30 de novembro e participe!



A nova lei do aviso prévio
beneficia somente os
trabalhadores, e não os
empregadores, segunfo um
memorando interno da
Secretaria de Relações de
Trabalho, órgão ligado ao
Ministério do Trabalho. O
trabalhador estaria livre de
cumprir um aviso prévio
maior que 30 dias no
momento em que pedisse
desligamento da empresa,
qualquer que seja seu
tempo de casa.

O texto seria apenas
uma orientação preliminar
para os servidores das
superintendências regionais,
e um decreto, portaria ou
instrução normativa ainda
pode ser publicado pelo
governo para esclarecer
oficial-mente dúvidas sobre

Aviso prévio maior beneficia
apenas empregado

a nova lei.
No entanto, advogados

ligados a empresas ou a
entidades de classe conde-
nam a posição expressa no
memorando.

A lei que ampliou o
aviso prévio passou a valer
desde o dia 13 do mês
passado. Além da dúvida
em relação à validade da
nova legislação também
para as empresas, não foi
resolvida a lacuna do texto
que diz respeito a se o
benefício será retroativo aos
trabalhadores demiti-dos
nos últimos dois anos.

Para ter direito aos 90
dias, o trabalhador terá que
ter trabalhado pelo menos
20 anos na mesma
empresa. (Fontes: Folha SP e
Valor)

Esse é o tema de uma campanha que começou no início de
novembro em São Paulo, organizado pelo Movimento Mulheres
em Luta e com o apoio dos mais diversos sindicatos, sobretudo
dos metalúrgicos. Um encontro foi realizado para definir as
principais bandeiras da campanha. A falta de investimento em
creches por parte do setor público, seja na esfera federal, estadual
ou municipal, foi um dos principais assuntos debatidos, definindo
que a prioridade é a luta pela criação de mais creches de
qualidade em período integral.

Para se ter uma ideia, para que uma criança tenha
atendimento de qualidade em creche, seria necessário um gasto
de R$ 7.416,24 per capita. Entretanto, o estabelecido hoje pelo
Governo Federal é de R$ 2.066,46 para creches em período
integral e R$ 1.377,64 para período parcial. Para que todas as
crianças de 0 a 3 anos fossem atendidas por creches no país seria
necessário a construção de cerca de 70 mil novas unidades com
capacidade para 120 alunos, cada a um custo de R$ 740 mil,
totalizando R$ 51,8 bi. Muito menos do que o Brasil vai gastar
com a Copa do Mundo de 2014, cujo gasto previsto é de R$ 70
bilhões.

Pela lei, empresas com mais de 30 mulheres com idade
superior a 16 anos devem garantir creche interna, conveniada ou
pagar o auxílio-creche. Entretanto, pesquisa elaborada pela
empresa Hewitt Associates aponta que, apenas 3% das empresas
oferecem creches às suas funcionárias, enquanto que 43%
optam pelo auxílio-creche. Isso significa que 54% das empresas
não oferecem nenhum tipo de benefício para as mães.

Fonte: Ilaese (Instituto Latino-Americano de Estudos
Socioeconômicos).

Movimentos Sociais na Luta por Creches

Esse foi o slogan da campanha salarial dos metalúrgicos
de São José dos Campos e região que foram à luta neste
segundo semestre de 2011, em busca de conquistas como
aumento real de salário, redução da jornada de trabalho e
ampliação nas cláusulas sociais do contrato. Algumas
negociações ainda estão em andamento, mas já pode ser
considerada uma campanha vitoriosa, pois grande parte da
categoria já conquistou acordos com reajuste acima de 10%
e avanço nos direitos.

Foram meses de intensa mobilização, com mais de 30
fábricas paradas por algum período. A forte pressão sobre os
patrões foi o que garantiu as conquistas. A organização de
base foi outro destaque: Sindicalistas, cipistas e ativistas
estiveram à frente da organização da Campanha, garantindo
a democracia e a tomada de decisões pela base. Em algumas
empresas avançaram na conquista de Delegados Sindicais.
Trabalhadores que atuarão dentro dos locais de trabalho para
fortalecer a organização e a luta por direitos.

No começo da campanha, governo e empresários vieram
com o papo furado de crise e de que os trabalhadores teriam
de pisar no freio para não aumentar a inflação. Mas os
metalúrgicos, assim como outras categorias, como Correios
e bancários, não caíram na conversa e foram pra cima!
Conheça outras conquistas que os trabalhadores envolvidos
na Campanha:

“O Brasil cresceu, eu
quero o que é meu”

General Motors: Abono de R$ 3 mil e ampliação
das cláusulas sociais;
TI Automotive: Abono de R$ 2.200,00;
Hubner: Reajuste de 22% no vale alimentação;
Schrader: Tíquete alimentação de R$ 50 e
estabilidade de 90 dias;
MWL: Abono de R$ 1.200 e estabilidade de 60 dias.

A partir do próximo
ano, o Instituto Nacional
de Serviço Social (INSS)
e a Previdência Social
lançarão um novo
modelo de aval iação
das perícias médicas no
Bras i l .  O objet i vo é
melhorar o atendimento
e reconhecer o direito
dos t rabalhadores
portadores de doenças
profissionais, que têm
sofr ido com “a al ta

Avaliação de perícias médicas
será alterada em 2012

programada”. Uma das
novidades é que o
médico perito terá que
conhecer o local onde o
trabalhador trabalha e
relatará no seu laudo
como é o exercício da
sua função no dia a dia.
Des ta forma será
poss ível  cor r ig i r  as
injustiças e levantar as
condições das empresas
em que mais adoecem
os trabalhadores.


