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Mais 150 trabalhadores terão
seus calculos apreciados na 3ª

Vara do Trabalho
Hoje (27), mais

quinze processos em
fase de cálculos serão
apreciados na 3ª Vara
do Trabalho de Volta
Redonda, pelo juiz Dr.
Hugo Schiavo, ajuizados
em 2007, pela gestão
do Renato Soares, logo
após a conquista da volta
do turno de 6 horas.
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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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RAÇA NEGRA!RAÇA NEGRA!RAÇA NEGRA!RAÇA NEGRA!RAÇA NEGRA!

Na última edição
deste boletim, foi
publicado o número
incorreto do telefone
do escritório de
advocacia do Dr.
Murilo, responsável
pelos processos da
PLR. O número
correto é (24) 3343-
0086 ou 3346-5859.
Desculpem o
transtorno.

ERRATA

Trata-se da homolo-
gação dos valores já
calculados que corres-
pondem à hora de
refeição de 150 traba-
lhadores, acrescida de
adicional de 50% por
cada hora considerada
extra e seus reflexos no
FGTS, férias, entre
outros direitos.

Ao todo, são cerca de
400 processos que envol-
vem mais de 4 mil meta-
lúrgicos da CSN. Sendo que
mais da metade já foram
sentenciados e o restante
aguarda julgamento de
recursos no TRT (Tribunal
Regional do Trabalho) ou
no TST (Tribunal Superior
do Trabalho).

‘HORA DE REFEIÇÃO’
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Centrais Sindicais
mobilizadas pelo fim do

Fator Previdenciário
Até o final de outubro,

as Centrais Sindicais irão
decidir se insistem na
proposta do fim do fator
previdenciário ou apres-
entam uma proposta
alternativa ao governo. A
decisão foi tomada na
semana passada, em
uma reunião com o
ministro Gilberto Carva-
lho, da Secretaria Geral
da Presidência da
República; Manoel Dias,
do Trabalho, e Garibaldi
Alves, da Previdência Social.

“Para nós, isso é de
uma grande importância,
por que é uma demanda
antiga”, disse o deputado
Assis Melo, que também
participou da reunião. O
parlamentar, destacou
que o governo quer uma
alternativa e as centrais

querem o fim do fator. “Se
estamos em mesa de
negociação vamos ouvir as
partes para chegar ao
consenso”, diz ele.

O governo não apre-
sentou nenhuma proposta
ainda. O que ficou acertado
foi a definição do prazo de
60 dias para apresentação
de propostas.

As centrais sindicais
voltarão a se reunir com
o governo em meados
de setembro para tratar
da mesma pauta, que
inclui, além do fator
previdenciário, a redução
da jornada de trabalho
para 40 horas semanais
e a Convenção 151, da
OIT, que disciplina as
relações de trabalho na
administração pública e as
greves dos servidores.
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PL da Terceirização:
entenda porque prejudica o trabalhador

Os setores empresa-
riais têm pressionado a
favor do PL da tercei-
rização e até usando
como argumento para
convencer os trabalha-
dores de sua aprovação
que o movimento
sindical está contra os
terceirizados, mas isso
não é verdade. A vota-
ção do PL 4330 foi
adiada para o dia 3/9.

A regulamentação da
terceirização não pode
piorar a legislação que
temos hoje! Um debate
apropriado, não oferece
apenas segurança jurídica
para o empresário, a lei
deve favorecer o traba-
lhador, garantindo um
melhor conceito de
especialização, contratos
de trabalho, tempo de
duração do contrato com
regras claras, salários
dignos e decentes.

Segundo o Dieese, os
terceirizados realizam,
em média, uma jornada
semanal de três horas a
mais, recebem uma
remuneração cerca de
27% menor, permanecem

O Projeto de Lei 4330 precariza ainda mais a vida
dos trabalhadores terceirizados

no emprego 3,2 anos a
menos e têm rotati-
vidade superior. Diante
destes dados, não se pode
permitir a aprovação de
uma lei que precariza mais
as relações de trabalho.

O PL 4330 reduz os
direitos de toda a classe
trabalhadora e permite a
terceirização da atividade-
fim, retirando a respon-
sabilidade solidária, onde a
empresa tomadora de
serviços se responsabiliza
pelas dívidas trabalhistas
deixada pelas empresas
terceirizadas.

A luta dos terceirizados
é pela igualdade de
direitos aos trabalhadores
contratados diretamente,
no entanto, com a
aprovação do PL 4330 a
tendência é de que todos
os trabalhadores se
tornem terceirizados, pois
será melhor para as
empresas. Além disso, o
fim da responsabilidade
solidária poderá deixar
milhares de trabalha-
dores sem receber seus
direitos conforme, hoje,
rege a CLT.

Benefícios: Pensão
por morte

Trata-se de
benefício direcionado
aos dependentes do
segurado, visando à
manutenção da
família, no caso da
morte do responsável
pelo seu sustento. A
pensão por morte
consiste numa renda
de 100% do valor da
aposentadoria que o
segurado recebia ou
daquela a que teria
direito se est ivesse
aposentado por
invalidez na data de
seu falecimento.

Não existe carência,
basta que se
comprove a qualidade
de segurado. Caso

haja mais de um
dependente, o valor é
repartido em partes
iguais.

Será devido a
contar de:

I – do óbito, quando
requerido até 30 dias
depois deste;

I I  -  do
requerimento, quando
requerida após o prazo
de 30 dias;

I I I  – da decisão
judicial, no caso de
morte presumida.

A pensão provisória
por morte presumida,
só após 6 meses de
ausência declarada
judicialmente (Art. 78
da Lei 8213/91)


