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Sindicato garante a implantação
da hora refeição na linha de cortes
Agora é fato!
O sindicato garantiu

a implantação da hora
de refeição para os tra-
balhadores do turno
ininterrupto de reveza-
mento da linha de cor-
tes - turno de 4x1 ,4x2
e 4x1.

A hora de refeição
será implantada a partir
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de hoje, 1° de agosto.
Esse é um direito dos

trabalhadores que fa-
zem o turno ininterrup-
to de revezamento, que
terão o intervalo dentro
da jornada de trabalho.
O sindicato fiscalizará
todo o processo de im-
plantação e estará aten-
to ao cumprimento da

hora de refeição.
E continuaremos as

discussões com a empre-
sa da situação dos tra-
balhadores da litografia
que folgam aos finais de
semana.

As conquistas são
fruto do trabalho com-
prometido e sério da
diretoria do sindicato e

da mobilização e con-
fiança dos trabalhado-
res. Essa é a chave
para a vitória.

O sindicato continu-
ará a negociar com a
empresa outras pendên-
cias que devem ser so-
lucionadas e informará,
por meio dos boletins,
qualquer novidade.

Já estão em obras
a sede do Centro (Rua
Gustavo Lira), do bair-
ro do Retiro e, em pou-
co tempo, com gran-
de orgulho, será re-
construída a sede (hoje
desativada por falta de
condições de seguran-
ça para atender os tra-
balhadores) da Rua
Amaral Peixoto.

Gestão do Renato investe no
patrimônio dos trabalhadores

Antiga sede na Rua Amaral Peixoto será reconstruída
Em menos de dois anos

de gestão, esta diretoria
já reformou grande parte
da estrutura do sindicato,
distribuída nos municípios
de Volta Redonda, Barra
Mansa e Resende, que
atende aos metalúrgicos
da base Sul Fluminense.

Esta foi a primeira
sede da entidade em
Volta Redonda, tendo

um grande valor his-
tórico, afetivo e patri-
monial dos metalúrgi-
cos. O projeto envol-
ve a construção de
um novo prédio de
quatro andares, com
salas e auditório para
realização de pales-
tras e cursos de qua-
lificação para os tra-
balhadores.

O sindicato tem
mais um canal de in-
formação para os tra-
balhadores.

No site da entida-
de os trabalhadores
podem conferir os bo-
letins, informações so-
bre as ações do sindi-
cato em toda base e,
ainda, se cadastar
para receber por email
o boletim eletrônico.

Acesse o site:
www.sindmetalsf.org.br.

Visite o site
do sindicato
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A Quinta Turma do
Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ) decidiu, por
unanimidade, que o
INSS não pode suspen-
der automaticamente o
auxílio-doença quando o
segurado faltar à perí-
cia. Para cancelar o be-
nefício, terá que haver
um processo administra-
tivo no órgão. O STJ res-
saltou ainda que, como
prevê a lei, a perícia

pode dar três avais. O
primeiro é a “continua-
ção das condições gera-
doras do auxílio-doença,
permanecendo o trata-
mento e o pagamento
do benefício”. A segun-
da conclusão a que o mé-
dico pode chegar é que
“há insuscetibilidade de
recuperação para qual-
quer atividade, com a
concessão de aposenta-
doria por invalidez”. A

última alternativa é “ha-
bilitação para o desem-
penho da mesma ativida-
de, ou de outra, sem re-
dução da capacidade la-
borativa”, o que resulta
na suspensão do auxílio.

“O auxílio-doença so-
mente poderá ser cance-
lado pelo INSS nessas si-
tuações legalmente deter-
minadas. Não estando a
hipótese dos autos (ausên-
cia do segurado na perí-

Falta do segurado na perícia não cancela auxílio doença
cia médica) incluída nesse
rol, a decisão de suspen-
são do benefício deverá ser
precedida de regular pro-
cedimento administrativo”,
afirmou o ministro que re-
latou o caso, Napoleão
Nunes Maia Filho.

Ele acrescentou que
deve ser repelido o can-
celamento abrupto de
benefício previdenciário
por se tratar de verba de
caráter alimentar.

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

Decisão do Supremo Tribunal Federal prejudica os trabalhadores
Quando o sindicato

estava se preparando
para acionar as empre-
sas, cobrando que a in-
salubridade fosse calcula-
da conforme a Súmula do
TST, que permitia a subs-
tituição do salário míni-
mo para o salário base
no cálculo do adicional

de insalubridade, foi sur-
preendido pela suspensão
da mudança pelo STF.

O ministro do STF
(Supremo Tribunal Fe-
deral) Gilmar Mendes con-
cedeu quinta-feira à CNI
(Confederação Nacional
da Indústria) uma liminar
que anula a decisão da

Justiça do Trabalho que fi-
xou como regra para o cál-
culo do adicional de insa-
lubridade o salário-base
do trabalhador, e não mais
o salário mínimo nacional.

O mérito da questão
deverá ser julgado em agos-
to e as entidades sindicais
começam a elaborar um

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-

PPPPProjeto que concede pensão alimentícia à gestanterojeto que concede pensão alimentícia à gestanterojeto que concede pensão alimentícia à gestanterojeto que concede pensão alimentícia à gestanterojeto que concede pensão alimentícia à gestante
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 reali-
zação de exame pericial perti-
nente. Caso o pai conteste a pa-
ternidade, os alimentos serão
depositados em juízo até o nas-
cimento da criança.

recurso contra a medida.
A decisão desagrada o

sindicato e traz um grande
prejuízo à categoria, pois
os trabalhadores mais afe-
tados pelas condições de
trabalho insalubres são os
metalúrgicos, que tem até
20% dos seus trabalhado-
res nessas condições.

Mais uma vitória da mulher brasileira


