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TTTTTurno da Noiteurno da Noiteurno da Noiteurno da Noiteurno da Noite
Dias da Semana Entrada Saída Intervalo Duração Conversão
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Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

Novo horário dos
trabalhadores da BBS

Com a implantação do terceiro turno na Volks, os trabalhadores da BBS terão um
novo horário de trabalho. A empresa apresentou ao Sindicato a nova tabela e, no

próximo dia 30, o sindicato se reunirá com a empresa para discutir alguns problemas
que os trabalhadores tem apresentado. Veja a tabela abaixo:
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Dias da Semana Entrada Saída Intervalo Duração

Sábado

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira
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1h00

1h00
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1h00
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Conversão
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TTTTTurno da Manhãurno da Manhãurno da Manhãurno da Manhãurno da Manhã
Dias da Semana Entrada Saída Intervalo Duração

Sábado

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

6h10

6h10

6h10
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6h10
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IntervaloIntervaloIntervaloIntervaloIntervalo

Segunda-feira à
sábado - 1h

Total da semana:
44 horas

Segunda-feira à
sábado- 1h

Total da semana:
43h15

Total da conversão:
44 horas

IntervaloIntervaloIntervaloIntervaloIntervalo

Domingo à sexta-feira -
1h

Total da semana:
39h24

Total da conversão:
43h54

BBSBBSBBSBBSBBS D.C.TD.C.TD.C.TD.C.TD.C.T.....
Motoristas: as

negociação estão
em andamento
O sindicato infor-

ma aos trabalhadores
do D.C.T. que as ne-
gociações sobre as
reivindicações apre-
sentadas a Volks estão
em andamento. Esta
direção espera, em
breve, poder reunir os
trabalhadores para fi-
nalizar o assunto. E
alerta que, qualquer
informação que não
venha do sindicato,
não deverá ser levada
em consideração.

Buy-OffBuy-OffBuy-OffBuy-OffBuy-Off
O sindicato infor-

ma que já conversou
com a direção da
Volks sobre as de-
núncias de proble-
mas ligados a relaci-
onamentos dentro
da empresa. O pro-
blema foi identifica-
do e esta direção es-
pera que tenha sido
resolvido e que não
volte a se repetir.

Resende, 25/7/2008 - Edição nº 306



2

Informativo do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos da Região Sul Fluminense.  Rua Ary Fontenelle, 362  - Estamparia
Tel.: (24) 3323-1584 - CEP 27330-670 - Barra Mansa - RJ - 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

Insalubridade sobre o salário base?
Estava muito bom pra ser verdade
Quando o sindica-

to estava se preparan-
do para acionar as
empresas, cobrando
que a insalubridade
fosse calculada con-
forme a Súmula do
TST, que permitia a
substituição do salário
mínimo para o salá-
rio base no cálculo do
adicional de insalubri-
dade, foi surpreendi-
do pela suspensão da
mudança pelo STF.

O ministro do STF

(Supremo Tribunal Fe-
deral) Gilmar Mendes
concedeu quinta-feira
à CNI (Confederação
Nacional da Indústria)
uma liminar que anu-
la a decisão da Justi-
ça do Trabalho que fi-
xou como regra para
o cálculo do adicional
de insalubridade o sa-
lário-base do trabalha-
dor, e não mais o salá-
rio mínimo nacional.

O mérito da ques-
tão deverá ser julga-

do em agosto e as en-
tidades sindicais co-
meçam a elaborar
um recurso contra a
medida.

A decisão desagra-
da o sindicato e traz
um grande prejuízo à
categoria, pois os tra-
balhadores mais afeta-
dos pelas condições
de trabalho insalubres
são os metalúrgicos,
que tem até 20% dos
seus trabalhadores
nessas condições.

Secretaria da
Saúde atende na
sede em Resende

Todas as quintas-
feiras, no horário de
8h às 12h, os tra-
balhadores podem
contar com o aten-
dimento do médico
do trabalho, na
sede em Resende.
O objetivo é escla-
recer dúvidas e pro-
blemas sobre aci-
dentes de trabalho,
assuntos previdenci-
ários, emissão de
CAT, entre outros.

Algumas empresas
do Consórcio Modular
estão prejudicando tra-
balhadores. Eles são ex-
funcionários de algu-
mas dessas empresas e
que, agora, estão en-
contrando dificuldades
no processo de seleção
para serem contratados
para trabalhar no tercei-
ro turno.

Ora companheiros,
prejudicar, denegrir ou
discriminar, entre outras

EMPRESAS DO CONSÓRCIOEMPRESAS DO CONSÓRCIOEMPRESAS DO CONSÓRCIOEMPRESAS DO CONSÓRCIOEMPRESAS DO CONSÓRCIO:

Direção vai participar
de manifestação em

defesa dos aposentados

APOSENTAPOSENTAPOSENTAPOSENTAPOSENTADOADOADOADOADO

O sindicato vai
participar da manifes-
tação, convocada
pelo Sindicato Naci-
onal dos Aposenta-
dos, que acontecerá
no dia 28/7, segun-
da-feira, às 10h, na
Praça Brasil (Vila San-
ta Cecília).

O ato pretende
chamar a atenção
das autoridades com-

petentes e cobrar das
mesmas a volta do re-
ajuste dos salários dos
aposentados vincula-
dos ao aumento do
salário mínimo. Além
disso, pretende tam-
bém manifestar-se a
favor da derrubada
do fator previdenciá-
rio. Ambos que só tem
causado prejuízos e
perdas nos salários.

Em breve, o sindicato estará organizando mais
um torneio de futebol com os companheiros que
trabalham no Consórcio Modular Volkswagem e
terceiras. Aguardem!

TTTTTORNEIO DE FUTEBOLORNEIO DE FUTEBOLORNEIO DE FUTEBOLORNEIO DE FUTEBOLORNEIO DE FUTEBOL

atitudes autoritárias ou
arbitrárias, trabalhado-
res em um processo de
seleção também pode-
rá ser considerado um
crime de assédio moral.

Por isso, o trabalha-
dor que se sentir discri-
minado ou prejudicado
dentro de um processo
de seleção deverá pro-
curar o sindicato e de-
nunciar para que pos-
sa ser tomada as devi-
das providências.


