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Até o final do ano, mais de
2 mil metalúrgicos sairão

vitoriosos em seus processos
de PLR, PLR1 e Hora de Refeição

O Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense,
Renato Soares, comunica aos
trabalhadores ASSOCIADOS
que, até o final do ano, mais de
2 mil trabalhadores receberão
os valores aos quais têm direito
entre os processos da PLR e
“Hora de Refeição”. Lembramos

que, quem trabalhou até 2007
no turno está no processo da
“Hora de Refeição”.

O atendimento a estes
trabalhadores, para consultarem
o nº do processo e a posição
em que se encontra, ainda está
acontecendo às terças e
quartas-feiras, no 4º andar da

Os prêmios da festa de Natal oferecida
pelo Sindicato já estão definidos:

ATENÇÃO
SINDICALIZADOS,

VEM AÍ O 4º NATAL
DO METALÚRGICO!

1º Prêmio: Poupança de R$ 3mil
2º Prêmio: Poupança de R$ 4mil
3º Prêmio: Poupança de R$ 5mil
4º Prêmio: Poupança de R$ 7mil
5º Prêmio: Poupança de R$ 10mil

6º Prêmio: Poupança de R$ 13mil
7º Prêmio: Poupança de R$ 15mil
8º Prêmio: Poupança de R$ 20mil
9º Prêmio: 1 Carro 0Km
10º Prêmio: 1 Carro 0Km
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sede do sindicato na Gustavo
Lira, nº 9, Centro de Volta
Redonda. O horário de
atendimento é de 8h às 12h e
de 14h às 17h. Já os
trabalhadores no processo da
PLR, devem procurar o escritório
do Dr. Murilo, ao lado do
Fórum. Tel: (24) 3323-0086.

Dia 30/8, metalúrgicos
vão às ruas por suas lutas

O sindicato dos
metalúrgicos convoca
os trabalhadores para o
di 30/8 - Dia Nacional
de Lutas. O objetivo é
que o governo tome
uma atitude mais
afirmativa em relação à
pauta trabalhista que
está parada no
Congresso.

Fazem parte da
pauta trabalhista
importantes reivin-
dicações como a
efetivação do projeto
da redução da jornada
de trabalho para 40
horas, que vai possi-
bilitar a geração de
mais empregos, assim
como mais tempo livre
para o trabalhador
poder se qualificar; o

Fim do Fator
Previdenciário, que
hoje diminui em 40% o
benefício do traba-
lhador quando ele se
aposenta; e o fim da PL
4330, que permite que
todas as atividades das
empresas possam ser
terceirizadas, ou seja,
quer acabar com os
empregos diretos e, por
consequência, com os
direitos trabalhis-
tas.quando ele se
aposenta; e o fim da PL
4330, que permite que
todas as atividades das
empresas possam ser
terceirizadas, ou seja,
quer acabar com os
empregos diretos e, por
consequência, com os
direitos trabalhistas.

Desde o ano passado, o Sindicato injetou
mais de 16 milhões na economia da região,

através de processos nos quais os
trabalhadores sairam vitoriosos. Associe-se

você também e faça parte de uma
instituição de luta pelos seus direitos e se

preocupa com você!
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Trabalhadores
ganham tempo

sobre legalização
da terceirização/

precarização

Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Câmara
adiou a votação do PL
4.330/2004, que regula-
menta a terceirização,
para o dia 3 de setembro.
O presidente da CCJ,
deputado Décio Lima,
considera desnecessário o
Legislativo levar adiante a
votação diante de uma
série de divergências
ainda pendentes entre as
partes que tentam, desde
o início de julho, buscar
um texto consensual. A
comissão quadripartite,
formada por os represen-
tantes dos trabalhadores,
dos empresários, do
Legislativo e do governo
vão insistir por um ajuste
negociado no texto, a
próxima (e talvez última)
rodada de negociações
está marcada para a

Votação é adiada para 3 de setembro
próxima segunda-feira
(19/8).

De acordo com o
deputado presidente da
CCJ, a igualdade de
direitos é necessária.
“Não podemos ter duas
categorias diferentes.
Por exemplo, o bancário
terceirizado é tão ban-
cário quanto o contra-
tado direto e deve ter os
mesmos direitos. Já em
relação à responsa-
bilidade solidária –
aquela em que a em-
presa contratante as-
sume a responsabilidade
sobre pendências traba-
lhistas que não sejam
quitadas pela tercei-
rizada – a empresa que
contratou a terceirizada
também terá a responsabi-
lidade com as obrigações
trabalhistas”, destacou Lima.

Antecipação do 13º para
aposentados será paga a
partir do dia 26 de agosto
A antecipação do

pagamento de metade
do valor do 13º dos
aposentados e pensi-
onistas do INSS (Instituto
Nacional do Seguro
Social) será depositada
na folha de agosto, que
será paga entre os dias
26 de agosto e 6 de
setembro.

Em sua maioria, os
beneficiários receberão
50% do valor do 13º. A
exceção é para quem
passou a receber o
benefício depois de
janeiro. Neste caso, o
valor será calculado
proporcionalmente.

Os segurados que
estão em auxílio-doença
também recebem uma

parcela menor que os
50%. Como esse
benefício é temporário,
o INSS calcula a
antecipação propor-
cional ao período. Por
exemplo, um benefício
iniciado em janeiro e
ainda em vigor em
agosto terá o 13º
terceiro salário calculado
sobre oito meses. O
segurado receberá,
portanto, metade deste
valor. Em dezembro,
caso ainda esteja
afastado, o segurado irá
receber o restante. Se
tiver alta antes, o valor
será calculado até o mês
em que o benefício
vigorar e acrescido ao
último pagamento.

O departamento jurídico do
sindicato solicita ao Sr. Arnaldo
Silva de Oliveira - matrícula

FEM 3218, que compareça à sua
sede na R. Gustavo Lira, 9 -

Centro - Volta Redonda. Assunto
de seu interesse.

COMPARECER URGENTE


