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Cipa da Sankyu

Você que se aposentou e não
recebeu os 40%, entre em
contato com o diretor José Eli ou
o vice-presidente Silvio Campos,
no Departamento Jurídico do
Sindicato. Nós entraremos com
uma ação gratuita! É causa
ganha! Aproveite o atendimento
jurídico do seu sindicato. É um
direito seu!

Atenção!

O Sindicato parabeniza todos os
cipistas eleitos, em votação na
semana passada. Se os compa-
nheiros precisarem de qualquer
suporte em saúde e segurança do
trabalho, colocamos à disposição

o nosso Departamento de Saúde,
com o diretor Laércio.

Parabenizamos também o
companheiro Silvio Romero, matrícula
2723, que foi o cipista mais votado,
com 132 votos.

Creche zero hora
As mulheres estão cada vez mais

conquistando seu espaço no mercado
de trabalho, e isso acontece também
no setor metalúrgico. Isso cria novas
demandas, como a necessidade de
creches para as trabalhadoras que
trabalham em horário noturno e não

têm com quem deixar seus filhos.
O ideal seria que a CSN

conseguisse fazer uma parceria com
aguma creche do município para
atender a às funcionárias do turno, pois
várias trabalhadoras têm feito essa
reivindicação. Fica a nossa sugestão.

Natal do Metalúrgico
No último domingo, dia 11,

realizamos o Natal do Metalúrgico. O
evento foi um sucesso e contou com a
participação de cerca de 8 mil
trabalhadores, aposentados e
pensionistas, que lotaram a Praça
Juarez Antunes e arredores. O grande

MENSAGEM DE NATAL

1o prêmio - R$ 5.000,00 - Cláudio Pereira Batista (CSN)
2o prêmio - R$ 7.000,00 - foram três vencedores, que ganharam R$ 2335,00 cada

- Glaucio Jackson Nonato Martins
- Fábio Luiz de Barros (CSN)
- Marcelo Cordeiro Silva (CSN)

3o prêmio - R$ 10.000,00 - Paula Valéria da Silva (CSN)
4o prêmio - R$ 15.000,00 - Orminda Dias Sargento (aposentada)
5o prêmio - HONDA CR-V 0Km - Luiz Alberto dos Reis Santana (aposentado)

Sorteios extras

R$ 500,00 - Amilton Ferreira da Silva (aposentado CBS)
     - Luciano Tavares Jorge (Votorantim)
     - Ivana Isabel dos Anjos (aposentada)

R$ 1.000,00 - Rogério Domingos da Silva (Sankyu)
       - Anderson de Souza Ferreira (CSN)

Diária para casal na Hospedaria Santa Clara - Deivison Camarino Olegário (CSN)

Confira os ganhadores:

vencedor foi Luiz Alberto Santana, que
saiu de carro novo. Ele se aposentou
recentemente da CSN.

Agradecemos a todos que
prestigiaram e participaram do evento,
que preparamos com tanto carinho, e
parabenizamos os ganhadores dos

prêmios!
A festa foi um momento tão bom

que o presidente Renato Soares
anunciou que serão sorteados 5
automóveis 0Km para os associados,
na próxima Festa do Trabalhador,
em comemoração ao 1o de maio!



Supervisor abusado na Cikel
A empresa não pertence ao nosso

sindicato, mas esta não é a primeira vez que
os trabalhadores  da Cikel nos pedem ajuda.

Segundo eles, há um supervisor que está
abusando de seu poder. Isso porque a CSN
dispensou os trabalhadores, por dois dias,
devido a falta de energia elétrica. Como foi
motivo de força maior, nem a CSN nem a
Cikel exigiram dos trabalhadores a
compensação dessas horas. No entanto, o
supervisor em questão está exigindo, sem ter
sido solicitado pela Cikel, que os trabalhadores
de sua área compensem estes dois dias
trabalhando por 12 horas.

Na empresa, o turno já é de 8h, então
quem chega às 16h e tem que sair às 00h, é
cobrado para ficar até às 4h. Complica mais
ainda para aqueles que têm que esperar até
às 5h para pegar o ônibus de volta para
casa.

Atenção, Cikel! Abra o olho!

Benefício alto só para quem trabalhar mais
Especialista aponta como trabalhador pode se aposentar pelo teto

salarial previsto no INSS. Mesmo quem paga pouco consegue chegar lá,
desde que adie a inatividade

Cálculo do aviso prévio
proporcional

Mudanças no seguro desemprego

Os funcionários do Sindicato dos Metalúrgicos estarão de férias entre os dias 16/12/11 e
16/01/12. Informamos que haverá sempre um diretor de plantão na sede do Sindicato,
exceto entre os dias 24/12 e 02/01. Para comunicar qualquer problema ou emergência,
o trabalhador deve ligar para 2102-2800.

Aviso

Trabalhadores da iniciativa
privada que querem ter um pouco
mais de conforto ao se aposentar
terão que se manter por mais anos
na ativa. Para garantir a tão sonhada
aposentadoria máxima do INSS, R$
3.691,74, a saída é saber conciliar
bem o tempo de contribuição com
a idade de pedir o benefício.

Para os especialistas em Previdên-

cia, a regra é manter o fator pre-
videnciário maior que o índice 1. Em
outras palavras, é necessário ter, pelo
menos, 60 anos de idade e 40 de
contribuição ao INSS.

Veja na tabela abaixo a relaçao
entre a idade, o tempo de
contriuição e o fator previdenciário
para se ter direito ao teto da
aposentadoria:

Todos os trabalhadores com carteira
assinada e foram demitidos, que
trabalharam por pelo menos 9 meses
na empresa, têm direito  receber o
seguro desemprego. Mas as regras
sofreram algumas mudanças, que
podem fazer com que o desem-
pregado perca o benefício.

De acordo com as novas regras, o
trabalhador será encaminhado para
até três vagas de emprego, em
condições semelhantes às que ele tinha

no último emprego. Se recusar o
trabalho, poderá perder o pagamento
do seguro. Também aqueles que
recusarem uma vaga de emprego por
três vezes, sem justificativa, podem
perder o benefício.

As mudanças são para evitar
fraudes, já que o seguro desemprego
é para os trabalhadores que estão
tentando uma recolocação no
mercado de trabalho, e não para
quem não quer trabalhar.

Com a mudança no cálculo do
aviso prévio, é comum surgirem
dúvidas sobre como será a nova
lei. Veja abaixo:

* O aviso prévio será concedido
na proporção de 30 dias aos
empregados que tem até um ano de
serviço na mesma empresa.

* Serão acrescidos três dias por
ano completo de serviço prestado na
mesma empresa.

* O limite do acréscimo de três
dias por ano completo de serviço
prestado na mesma empresa é de
até o máximo de 60 dia, perfazendo
um total de até 90 dias.


