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Turno de 6 horas

Na última terça-feira (15), o
presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministro Gilmar
Mendes, concedeu liminar pedi-
da pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI) e suspendeu
a aplicação de parte da Súmu-
la 228, do Tribunal Superior do
Trabalho (TST),  sobre paga-
mento de adicional de insalu-
bridade.

Quando o sindicato estava se
preparando para acionar as em-
presas, cobrando que a insalu-
bridade fosse calculada confor-
me a Súmula do TST, que per-
mitia a substituição do salário
mínimo pelo salário base no cál-
culo do adicional de insalubri-
dade, foi surpreendido. A mes-
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O Sindicato dos Metalúrgicos
convoca os trabalhadores do tur-
no ininterrupto de revezamento
da empresa Magnesita para par-
ticipar da assembléia que vai
acontecer hoje, quarta-feira, às
9h, na sede do sindicato (Rua
Gustavo Lira, 9 – Centro). O
assunto da assembléia é a re-
novação do acordo do turno.
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O sindicato solicitou à DRT uma
fiscalização na CSN para verificar se
os trabalhadores estão cumprindo
turno de 6 horas. Caso a empresa
insistir no regime de 8 horas,  terá
que pagar duas horas extras, com
bonificação de 50%, até que o tur-

no de 6 horas seja reimplantado,
conforme estabelecido no inciso XIV,
do Art. 7º da Constituição Federal.

A direção do sindicato vai
aguardar até o final do mês para
ver se a empresa está cumprindo o
que a Lei determina.
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Após ser eleito com mais de
83% de aprovação pelos traba-
lhadores para negociar a PLR,

o sindicato está aguardando a
empresa apresentar a agenda de
negociação.

PLR da CSN

ma foi suspensa pelo STF.
A CNI alegou que a súmula

do TST afronta a Súmula nº 4,
editada pelo STF no início do
ano. A confederação contesta o
dispositivo em uma Reclamação
(RCL 6266), instrumento jurídico
próprio para preservar decisões
da Suprema Corte e impedir des-
respeito às súmulas vinculantes.

Em abril, o STF editou a Sú-
mula Vinculante nº 4 para im-
pedir a utilização do salário mí-
nimo como base de cálculo de
vantagem devida a servidor pú-
blico ou a empregado, salvo nos
casos previstos na Constituição.
O enunciado também impede a
substituição da base de cálculo
(do salário mínimo) por meio de

decisão judicial.
Em seguida, o TST modificou

a Súmula 228, determinando
que, a partir da vigência da Sú-
mula Vinculante nº 4, em maio
deste ano, o adicional de insa-
lubridade poderia ser calcula-
do sobre o salário base, salvo
se houvesse critério mais vanta-
joso fixado por meio de conven-
ção coletiva.

O sindicato está apoiando a
iniciativa das centrais sindicais,
junto as Confederações, que
prometeram ajuizar um recurso
de agravo regimental contra a
liminar concedida à CNI em
uma reclamação impetrada pela
entidade para suspender a sú-
mula do TST.



2

Informativo do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos da Região Sul Fluminense.  Rua Gustavo Lira, n°9, Centro  - Volta Redonda - RJ
CEP 27253-280 Tefefone: (24) 21022800 - www.sindmetalsf.org.br - e-mail: comunicacao.smsf@terra.com.br
Diretor de Comunicação: Carlos Pinho - Jornalista responsável: Beth Rezende (MTb25965/RJ) e Thais Soares

Amanhã, o sindicato terá uma
reunião com a empresa para
discutir a reivindicação do desjejum
dos trabalhadores. E continua na
expectativa de uma resposta
positiva. Afinal,  a Comau e a
Sankyu são empresas do mesmo
porte e prestam o mesmo tipo de
serviço à CSN.
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Superonda – internet via rádio
Preço para sócio = R$ 270,00 (instalação) + R$ 28,00 (mensalidade)

Preço para não sócios = R$ 350,00 (à vista) ou R$450,00 (em 3x) (instalação)+ R$ 48,00 (mensalidade)

Você que ainda não se sindicalizou, conheça uma das
vantagens de ser sindicalizado
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Acaba de ser aprovada pela
Comissão de Constituição e Justi-
ça da Câmara, em caráter con-
clusivo, o projeto de lei do Sena-
do que prevê o pagamento de 
pensão alimentícia à gestante.
Caso não haja recurso ao Plená-
rio da Câmara, o projeto será en-
caminhado à sanção presidenci-
al, uma vez que já foi aprovado
pelo Senado. Ou seja, a mulher
grávida poderá recorrer à Justiça
para exigir ajuda financeira do su-
posto pai desde a concepção até
o parto e não mais somente após
o nascimento do filho.

O projeto, aprovado por una-
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Mais uma vitória da mulher brasileira

nimidade na CCJ, estabelece que
o valor da pensão deverá ser sufi-
ciente para cobrir as despesas adi-
cionais do período de gravidez ao
parto, como exames e medicamen-
tos. E determina ainda que esses
gastos deverão ser divididos entre
pai e mãe, na proporção dos re-
cursos de ambos, a partir da data
da citação do réu. A ajuda perdu-
rará até o nascimento da criança,
quando será automaticamente con-
vertida em pensão alimentícia.

Este projeto traz inovações im-
portantes ao permitir que a ges-
tante seja assistida de forma ade-
quada a partir da concepção. Além

de uma boa alimentação, a mu-
lher poderá ter a garantia da as-
sistência médica, realização de
exames complementares, acom-
panhamento psicológico, entre
outros, que atendam às necessi-
dades durante a gestação.

E ainda uma outra emenda
do projeto é a garantia de que,
havendo oposição à paternida-
de, a procedência do pedido do
autor dependerá da realização
de exame pericial pertinente.
Caso o pai conteste a paterni-
dade, os alimentos serão depo-
sitados em juízo até o nascimento
da criança.

Direção vai participar
de manifestação em

defesa dos aposentados

APOSENTAPOSENTAPOSENTAPOSENTAPOSENTADOADOADOADOADO

O sindicato vai participar da
manifestação, convocada pelo Sin-
dicato Nacional dos Aposentados,
que acontecerá no dia 28/7, se-
gunda-feira, às 10h, na Praça Bra-
sil (Vila Santa Cecília).

O ato pretende chamar a aten-
ção das autoridades competentes

e cobrar das mesmas a volta do
reajuste dos salários dos aposen-
tados vinculados ao aumento do
salário mínimo. Além disso, preten-
de também manifestar-se a favor da
derrubada do fator previdenciário.
Ambos que só tem causado prejuí-
zos e perdas nos salários.


