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Sucesso total! Boicote teve adesão
de mais de 80% dos trabalhadores
Como resposta ao desrespeito que a

CSN mostrou com seus trabalhadores,
mais de 80% dos funcionários não
almoçaram nos refeitórios ontem. O
número é indicativo de sucesso, e é com
essa união que o sindicato espera contar
na Campanha Salarial.

E, como era de se esperar, o cardápio
do dia foi diferente: feijoada completafeijoada completafeijoada completafeijoada completafeijoada completa.
O que muitos podem não saber é a
origem deste prato. É a mesma feijoada
que os escravos tinham que comer, e que
acabou virando prato típico da culinária
brasileira. Vale a reflexão.
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Agora em quatro horários, às terças e quintas
de 8h às 12h - aposentados e pensionistas

de 14h às 17h - sindicalizados da ativa
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Dra. Mayara Sant’anna
- Nutricionista -

A presidente Dilma Rousseff
sancionou ontem a Lei Complementar
número 142, que reduz a idade e
tempo de contribuição à Previdência
Social para a aposentadoria de
pessoa com deficiência.

As novas regras entrarão em vigor
daqui a seis meses. Nos casos de

Aposentadoria para
deficientes tem nova regra

deficiência grave, a aposentadoria
será concedida após 25 anos de
tempo de contribuição para homens
e 20 anos para mulheres.

O tempo de contribuição passa
para 29 anos para homens e 24 anos
para mulheres no caso de deficiência
moderada.

O que significa a expressão “amigo da onça”?O que significa a expressão “amigo da onça”?O que significa a expressão “amigo da onça”?O que significa a expressão “amigo da onça”?O que significa a expressão “amigo da onça”?
Amigo da onça é o indivíduo que se mostra amigo, e ao mesmo tempo,

é alguém que não se pode confiar, pois é uma pessoa falsa, que trai as
amizades, hipócrita e infiel.

A origem do termo amigo da onça surgiu com cartunista Péricles Maranhão, para
designar uma pessoa cafajeste, debochada e irônica. O personagem tornou-se
extremamente popular, e o termo espalhou-se para todo o Brasil, e é considerada
uma ofensa chamar outra pessoa de amigo da onça.

(Fonte: site “Significados” - www.significados.com.br)
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A Etapa não pagou a Lavanderia
Pavão, que cuida dos uniformes. Como
consequência disso, a lavanderia
segurou alguns uniformes que estão lá,
e os trabalhadores estão sendo
obrigados a lavá-los à mão, no
vestiário da empresa.

A estabilidade provisória dos
membros da CIPA (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes)
é também garantida aos suplentes.
Foi esse o entendimento da Quinta
Turma do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), que condenou a
Sabó Indústria e Comércio de
Autopeças Ltda. a indenizar uma
empregada, membra suplente da
CIPA.

A trabalhadora foi eleita
membra suplente da CIPA pelos
empregados da empresa, para
mandato de um ano. No entanto,
foi dispensada pela empresa sem
justa causa, em pleno gozo da
estabilidade provisória. Diante
disso, ajuizou ação trabalhista e
pleiteou o pagamento de
indenização pelos salários do
período estabilitário, de um ano a
contar da data da demissão.

Suplente de CIPA
também tem

direito à garantia
provisória no

emprego


