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Palestra sobre direito previdenciário

No dia 25 de setembro, o advogado Ariel
Guimarães Fonseca* dará uma palestra sobre
“Direito PPrevidenciário
revidenciário e sua importância para o
trabalhador
trabalhador””, abordando temas importantes como:
- acidentes de trabalho;
- faltas legais;
- PPP
PPP;;
- aposentadoria por invalidez;
- auxílio-doença;
- FFAP/NTEP
AP/NTEP
AP/NTEP;;
entre outros assuntos...
O evento acontecerá na subsede do Sindicato
onseca é pós
* Ariel Guimarães FFonseca
pós-- Graduado

na Rua Antônio de Almeida, nº 603, no bairro
Retiro, em Volta Redonda, das 8h às 12h e das
13h30 às 17h. São 100 vagas para os
trabalhadores e a entrada é um litro de leite de
caixinha. Os interessados podem fazer sua
inscrição pelo telefone (24) 2102-2833, no
departamento de Comunicação do Sindicato.
O objetivo da palestra é tirar as dúvidas gerais
dos trabalhadores sobre um direito tão relevante
e desconhecido pela maioria. Serão debatidas
ainda as mudanças na legislação trabalhista e
as decisões recentes dos tribunais desta área.

em Direito PPrevidenciário
revidenciário e do TTrabalho
rabalho e em
Gestão de Recursos Humanos; é bacharel em Ciências Contábeis; professor do curso de PósGraduação em Medicina do TTrabalho
rabalho e PPerícias
erícias Médicas da Universidade Estácio de Sá;
diretor do Departamento de PPessoal
essoal e Jurídico da FTESM; advogado previdenciário e trabalhista;
consultor jurídico e professor da FFundação
undação Técnico
-Educacional Souza Marques.
Técnico-Educacional

Desabafo de um Trabalhador

O funcionário da CSN, Geraldo Magela, enviou uma carta para o Sindicato criticando a postura que
alguns de seus colegas de trabalho têm em relação às mulheres que atuam em sua área. Acreditamos que
o problema também ocorra em outros setores da CSN, assim como em outras empresas. Por isso, publicamos
aqui o protesto do companheiro. Serve para refletirmos sobre nossas atitudes perante os colegas de
trabalho. Respeito é fundamental em qualquer relação, seja família, trabalho, lazer, etc.

Caros senhores do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense, venho, por meio desta, fazer um desabafo. É inadmissível
que, no século em que estamos vivendo, ainda saibamos que existem
muitas mulheres que têm derramado lágrimas de dor e humilhação por
sofrerem tantas injustiças por parte do homem. As mulheres têm
alcançado tantas conquistas, principalmente na área profissional, e
mesmo assim sofrem. Existem homens que, por não se adaptarem ao
mercado competitivo e à demanda dos processos de trabalho, estão
fazendo com que elas sofram esse tipo de preconceito. Gostaria que,
se possível, fosse colocada uma nota sobre isso em seu informativo.
Reflita em seu informativo. As mulheres, com tantas conquistas, não
podem sofrer esse tipo de coisa. Dizem que estão no lugar errado, que
seu lugar é em casa cuidando dos filhos, ou lavando roupa, ou até
mesmo atrás de um fogão. É tão absurdo que até eu, como homem,
fico com vergonha dos meus companheiros de trabalho. Vamos deixar
esse tipo de preconceito de lado, pois elas estão chegando cada vez
mais preparadas para enfrentar o mundo dos negócios e o trabalho
pesado. Hoje vemos mulheres pedreiras, ajudantes de pedreiro,

trabalhando no SAAE, metalúrgicas, e assim vai. Onde antes o trabalho
era executado somente por homens, agora vemos as mulheres
dominando. Então, não podemos aceitar este tipo de preconceito, é
inadmissível, pois elas estão enfeitando nosso local de trabalho e são
muito mais educadas. Estamos acostumados a trabalhar só no meio
de homem, então vamos nos adaptar a elas, porque estão vindo junto
com a tecnologia e a demanda. Isso vem acontecendo não só nas
siderúrgicas, mas em todo lugar. Vamos dar a elas o respeito merecido,
pois, sem elas, o que seria de nós? Nem aqui estaríamos.
Desculpe pelo desabado, mas é assim que me sinto em relação ao
preconceito. Acredito que outros homens, assim como eu, também
estejam revoltados, pois não gostaria que minha esposa, irmã ou mãe
sofressem por estar trabalhando para ajudar na educação, alimentação,
lazer e saúde dos meus filhos, sobrinhos e irmãos.
Vamos dar a elas o que merecem!
“Assim diz o Senhor, quão bom e maravilhoso seria se todos os
irmãos vivessem em União”
Geraldo Magela

Norma sobre insalubridade
entra em Consulta Pública

O presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos, Renato Soares, entregou,
nesta quarta-feira, os cheques
referentes ao pagamento do processo
da PLR1 a dez trabalhadores. Entre eles,
está o ex-metalúrgico e aposentado
Rodolfo de Oliveira Rocha, que era
funcionário da Laminação a Frio.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) colocou em
Consulta Pública, até o dia 29 de outubro, o texto técnico
básico de revisão da Norma Regulamentadora Nº 15 que
trata sobre atividades operacionais insalubres. O objetivo
da norma é definir diretrizes e critérios para a caracterização
e controle dos riscos para prevenir danos ou agravos à
saúde dos trabalhadores. A proposta está disponível no
link http://portal.mte.gov.br/imprensa/norma-sobreinsalubridade-entra-em-consulta-publica.htm.
É importante a contribuição dos profissionais da área,
pesquisadores, trabalhadores, auditores fiscais e
empresários para construir um texto que atenda as
expectativas da sociedade.
A consulta pública abrange apenas o texto geral da NR
15. Posteriormente haverá novas consultas para alterações
dos anexos da norma, que definem os limites de tolerância
aos diversos tipos de agentes nocivos.
As sugestões deverão ser encaminhadas, até o dia 29 de
outubro, para o e-mail: normatização.sit@mte.gov.br ou
pelo correio para o endereço: Ministério do Trabalho e
Emprego, Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho,
Coordenação Geral de Normatização e Programas,
Esplanada dos Ministérios - Bloco “F” - Anexo “B” – 1º
andar – Sala 107 – CEP 70059-900 – Brasília – DF.

Vem aí o Natal
do Metalúrgico!

No final do ano, o
Sindicato vai dar um
super presente de Natal
para os trabalhadores!
Bingo com 6 grandes
prêmios!

Dia 27 de setembro
A partir das 15h30
Na subsede do Retiro

(Av. Antônio de Almeida, 603)

* 2 automóveis 0km *

Música ao vivo
Comidas típicas
Brindes
e o melhor BINGO,
com cartelas grátis!

Venha participar e traga a sua familia
para uma grande festa!
Voce e nosso convidado!
Sindicato dos Metalúrgicos / Presidente:Renato Soares Ramos
Drogaria Retiro e Charme Turismo

* 2 poupanças de R$ 10 mil *
* 2 poupanças de R$ 5 mil *

Associe
Associe--se e participe
dessa festa!

Jornal do Sindicato dos TTrabalhadores
rabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense
Volta Redonda: Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Telefax: (24) 2102-2800
Subsede: Avenida Antônio de Almeida, 603 - Retiro - Tel: (24) 3346-6179
Barra Mansa: Rua Ary Fontenelle, 362 - Estamparia - Tel: (24) 3323-1584
Resende: Rua Dr. Tavares, 130, Centro - Telefax: (24) 3360-9895
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