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Estarão abertas as
inscrições para o 1º
Campeonato de Fu-
tebol dos Metalúrgi-
cos do Sul Fluminen-
se, no período de 5 a
10 de outubro. Os
trabalhadores que
estiverem interessa-

dos em inscrever seu
time é só se dirigir a
uma das sedes deste
Sindicato, em Volta
Redonda, Resende e
Barra Mansa.

A direção deste
Sindicato deseja con-
tar com a participa-

ção dos metalúrgicos
de todas as empresas
localizadas no Sul
Fluminense, com o
objetivo de proporci-
onar a interação,
através do esporte e
do lazer, de toda a ca-
tegoria.

Informações pelos
telefones: (24) 2102-
2840 (Volta Redon-
da), falar Micheli; (24)
3323-1584 (Barra
Mansa), falar com
Duda; e (24) 3360-
9895 (Resende), falar
com Mônica.
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Cláusula 7ª - Fica ex-
pressamente vedado o
exercício profissional di-
ferente daquele para o
qual o empregado foi
contratado.

Cláusula 35ª - as em-
presas que exigem que

CONVENÇÃO COLETIVA 2007-2008

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Volta Redonda e Região Sul Fluminense. Sede Social: Rua Gustavo Lira, nº9, Centro, Volta
Redonda-RJ - CEP.: 27253-280 - Telefax: (24) 2102-2840 :: Sub-sede Barra Mansa: Rua Ary Fontenelle, nº362, Estamparia, Barra Mansa-RJ -
CEP.: 27330-670 - Telefone: (24) 3323-1584 :: Sub-sede Resende: Rua Dr. Tavares,130, Centro - Resende-RJ - CEP.: 27511-200 - Telefax: (24)

3360-9895 Sub-sedeRetiro:Av AntôniodeAlmeida nº603 Retiro VoltaRedonda-RJ-CEP:27276-670-Telefone: (24)3346-6179

Ministério do TMinistério do TMinistério do TMinistério do TMinistério do Trabalho publica portaria  proibindorabalho publica portaria  proibindorabalho publica portaria  proibindorabalho publica portaria  proibindorabalho publica portaria  proibindo
alteração da jornada sem Acordo Coletivoalteração da jornada sem Acordo Coletivoalteração da jornada sem Acordo Coletivoalteração da jornada sem Acordo Coletivoalteração da jornada sem Acordo Coletivo

Disciplina a alteração na Jornada e no horário de Trabalho dos empregados
que Trabalhem em regime de turno Ininterruptos de revezamento

 OOOOO MINISTRO DE ESTMINISTRO DE ESTMINISTRO DE ESTMINISTRO DE ESTMINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGOADO DO TRABALHO E EMPREGOADO DO TRABALHO E EMPREGOADO DO TRABALHO E EMPREGOADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das suas
atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição e no art. 913 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, resolve:
 Art. 1º -Art. 1º -Art. 1º -Art. 1º -Art. 1º - Considera-se ilícita a alteração da jornada e do horário de trabalho
dos empregados que trabalhem em regime de turnos ininterruptos de
revezamento, salvo mediante conveção ou acordo coletivo de trabalho. 
 PPPPParágrafo Único -arágrafo Único -arágrafo Único -arágrafo Único -arágrafo Único - A não observância do disposto no caput implica infração
ao disposto nos arts. 444 e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e enseja a
aplicação da multa estabelecida no art. 510 daquele diploma legal.
 Art. 2º -Art. 2º -Art. 2º -Art. 2º -Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 Carlos LupiCarlos LupiCarlos LupiCarlos LupiCarlos Lupi
Ministro do TMinistro do TMinistro do TMinistro do TMinistro do Trabalho e Empregorabalho e Empregorabalho e Empregorabalho e Empregorabalho e Emprego
Brasília, 21 de setembro de 2007

Quando esta direto-
ria tomou posse em se-
tembro de 2006, tinha
como um dos principais
compromissos, resgatar
os direitos dos trabalha-
dores. Em pouco menos
de um ano de manda-
to, conseguimos mais
uma importante vitória
para os trabalhadores
do turno. O Ministro do
Trabalho, Carlos Lupi,
após atendendo o pedi-
do de vários sindicatos,
principalmente o nosso,
assinou nesta sexta-fei-
ra (21), a portaria nº 412
que disciplina a altera-
ção na jornada e no ho-
rário de trabalho dos
empregados que traba-
lham em regime de tur-
nos ininterruptos de re-
vezamento.

Conforme determina
a portaria, a jornada e
o horário de trabalho
dos empregados que
trabalham em regime

de turnos ininterruptos
de revezamento só po-
derão ser alterados me-
diante convenção ou
acordo coletivo de tra-
balho. Pondo fim nas
ameaças das empresas
de implantar o TURNO
FIXO, como forma de
pressão para aprovar o

turno de revezamento
de 8 horas. Para o pre-
sidente Sindicato Rena-
to, “a portaria garante a
voz ativa do Sindicato e
dos trabalhadores nas
negociações, já que as
decisões devem acontecer
por meio de convenções
ou acordos coletivos”.

A portaria ministerial,
que passa a valer a par-
tir desta sexta-feira (21),
prevê a aplicação de
multa às empresas que
não cumprirem as de-
terminações.
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os funcionários usem
uniformes deverão for-
necer gratuitamente aos
mesmos, que não este-
jam em período de ex-
periência, uniformes de
trabalho com a periodi-
cidade mínima de 6 em
6 meses.

O Sindicato recebeu
denuncias sobre os fun-
cionários da empresa
Voldac que estão fazen-
do horas extras e que
não estavam sendo
computadas no cartão
de ponto.  Após cobran-
ça desta diretoria, a em-
presa solucionou o pro-
blema. Só que, recente-
mente, o Sindicato vol-
tou a receber reclama-

 HORAS EXTRAS FORA DO CARTÃO?
DE NOVO NÃO!

ções dos funcionários.
Lembramos aos com-

panheiros que apóiam
esta pratica de horas ex-
tras fora do cartão que
isso significa um gran-
de prejuízo no bolso do
trabalhador, já que in-
cidirá no FGTS, FÉRIAS,
13º. SALARIO e, princi-
palmente, atingirá
aqueles que estão pró-
ximo a se aposentar.

TRABALHADORESTRABALHADORESTRABALHADORESTRABALHADORESTRABALHADORES
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