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Trabalhadores aprovam
proposta do Metalsul para

o acordo coletivo
Os trabalhadores das empresas que são representadas pelo Metalsul aprovaram,

nesta terça-feira (22), em assembléia no sindicato, a proposta para o acordo coletivo
2009/2010. A proposta aprovada prevê um reajuste salarial de 6%, retroativo à

1° de maio. As empresas terão que reajustar os salários e pagar o valor da
diferença dos meses de maio e junho de 2009.

MBM (Metalúrgica  Barra Mansa)
Além de não respei-

tar os seus trabalhado-
res, a direção da empre-
sa diz que não pagará
a multa da PLR prevista

na Convenção coletiva
2008/2009.

Ai vai um recado
para a direção da em-
presa: acordo é para ser

SAINT GOBAIN
Processo da hora de refeição

Nas duas audiências
que aconteceram o Juiz
enviou um oficio ao Mi-
nistério  do Trabalho,
pedindo cópia do pro-
cesso onde consta a au-
torização do Ministro do

Trabalho, permitindo
que a empresa determi-
nasse que os trabalha-
dores do turno ininter-
rupto  de 8 horas tiras-
sem apenas meia hora
para refeição.

Companheiros as
próximas audiências se-
rão nos dias:

06/08/2009 e 19/
08/2009

Vamos aguardar a
decisão da Justiça.

HORAS-EXTRAS FORA DO CARTÃO DE PONTO
Conforme a convenção coletiva de trabalho, na sua cláusula 10º, todas as horas-extras terão que ser

registradas em um só cartão de ponto, porém, algumas empresas como: Calusin, Pathermec e outras,
ainda insistem em não cumprir esta cláusula. Com isso, o departamento jurídico do sindicato entrará
com uma ação DRT/VR, para que esta cláusula seja cumprida conforme o acordo assinado.

Atendimento

jurídico e

previdenciário
Visando melho-

rar ainda mais
nosso atendimen-
to jurídico e previ-
denciário a dire-
ção do sindicato
comunica a todos
os metalúrgicos
que o atendimen-
to será todas as
sextas, no horário
de 8h às 17h.

cumprido e quem paga
mal, paga duas vezes.
E o sindicato já está to-
mando as medidas ca-
bíveis. Aguardem!



TST usa mínimo para cálculo de insalubridade
Há mais de um ano sem haver uma definição sobre o novo indexador para o cálculo do adicional de insalubridade

pago pelas empresas, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) passou agora a decidir pela manutenção do salário
mínimo até que haja uma nova legislação sobre o tema. Em recente decisão, a seção especializada em dissídios
individuais (SDI-2) da corte confirmou, por unanimidade, o uso do mínimo como indexador. Entenda o caso:

No Tribunal Superior
do Trabalho, a Compa-
nhia Vale do Rio Doce
conseguiu reformar deci-
são transitada em julga-
do que estabelecia como
base de cálculo do adi-
cional de insalubridade a
remuneração do traba-
lhador. Agora, a empre-
sa pagará o adicional a

ex-empregado tendo
como referência o salá-
rio mínimo.

E ainda foi condenada
a pagar a parcela ao ex-
técnico mecânico que
prestou serviços por 18
anos e provou na Justiça
ter direito ao recebimento
do adicional em grau má-
ximo. Pela condenação, o

índice de 40% incidiria
sobre a remuneração do
empregado, e não sobre
o salário mínimo, como
pretendia a empresa.

Só que a Confedera-
ção Nacional da Indústria
(CNI), que são os empre-
sários, conseguiu liminar-
mente, no STF, suspender
a aplicação da nova re-

dação da Súmula 228 do
TST, na parte que trata da
utilização do salário bá-
sico como base de cálcu-
lo do adicional. Portan-
to, segundo o relator, até
que haja norma regula-
mentando a situação, o
salário mínimo continua
sendo aplicável no cálcu-
lo da insalubridade.

Trabalho noturno encurta a vida,
prejudica saúde e casamentos

Os trabalhadores no-
turnos perdem cinco
anos de vida para cada
quinze de jornada de
trabalho, se divorciam
três vezes mais que o
restante das pessoas, e
têm 40% a mais de pos-
sibilidades de padecer
de transtornos neuropsi-
cológicos, digestivos e
cardiovasculares. Estas
são algumas das conclu-
sões de diversos estudos
com os quais os douto-
res Eduard Estivill, chefe
da Unidade do Sonho
do Instituto Dexeus de
Barcelona, e Apolinar
Rodríguez, responsável
do Serviço de Neurofisi-
ologia do Hospital da
Paz de Madri, explica-
ram à Efe os riscos de
tentar contradizer o sol.

O especialista afir-
mou que os acidentes de
trabalho com maiores
conseqüências "costu-
mam ocorrer de noite".
De fato, as estatísticas
incidentes mais graves

são registrados nesse tur-
no, como o que ocorreu
com a usina nuclear de
Chernobi l  (Ex-URSS/
1986) ou o do petrolei-
ro Exxon Valdez (Alasca/
1989).

Insônia, irritabilidade,
angúst ia,  depressão,
transtornos digestivos,
ataques de pânico, do-
enças cardiovasculares
por estresse crônico, de-
pendências a tranqüili-
zantes, estimulantes ou
álcool e tabaco são al-
guns dos costumes pa-
tológicos que acompa-
nham os que trabalham
fora do horário do sol,
segundo os especialistas.

A causa principal dos
transtornos é que o des-
canso diurno é "pouco
reparador", já que du-
rante o dia os parâme-
tros biológicos possuem
constantes naturais dife-
rentes às da noite, em
que o organismo se pre-
para para descansar.
Segundo Estivill, os rit-

mos biológicos naturais
e saudáveis coincidem
com o dia e a noite, e
a eles o cérebro res-
ponde  env i ando  ao
organismo ordens de ati-
vidade. "Não é possível
enganar o corpo", afir-
mou. Com o trabalhador
noturno, acontece um de-
sajuste de seu ritmo "natu-
ral" que é traduzido em
uma predisposição à fa-
diga.

Os pesquisadores co-
incidiram na necessida-
de do descanso para
as pessoas que traba-
lham de  no i te ,  pe lo
menos meia hora, en-
quanto para o res to
dos mortais deve limi-
tar-se a cerca de vinte
minutos,  observaram
em declarações à Efe.
Ambos apontaram que
era preferível que estes
empregados mantives-
sem seus hábitos em
dias festivos, já que o
corpo não pode ajus-
tar-se em dois dias a

um novo horário, e re-
comendaram que pro-
curassem dormir em um
ambien te  to ta lmente
isolado de ruídos e da
luz. Além disso, é fun-
damental  manter  um
horário de alimentação
normal que não altere
o café da manhã, o al-
moço e o jantar, com
a separação de horas
freqüentes entre cada
refeição.

Os especialistas con-
cordam em que o adi-
cional salarial por fazer
este esforço não pode
pagar o elevado custo
de saúde e de proble-
mas gerados pelo tra-
balho noturno. Por isso,
é recomendável  que
seja feito por pessoas
jovens e pelo "menor
tempo possível".

Fonte: Área Técnica
de Saúde do Traba-
lhador - Ministério da
Saúde - A Saúde do
Trabalhador na Im-
prensa - Edição 9.


