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Nova proposta da Cinbal
Depois de várias pro-

postas recusadas, o sin-
dicato se reuniu com o
diretor da Cinbal e foi
apresentada uma nova
proposta que, no enten-
dimento do sindicato,
está dentro das nossas
expectativas em razão
dos acordos celebrados

nas demais empresas da
região Sul Fluminense.

Como sempre coloca-
mos, quanto maior a mo-
bilização, melhor é o re-
sultado do nosso acordo.
Foi assim em todas as
empresas onde os traba-
lhadores se mobilizaram
e, junto com o sindicato,

pressionaram os patrões
por melhores propostas.

Agora é hora de deci-
dir: aceitar a proposta da
empresa e nos mantermos
unidos em torno de nos-
sos objetivos comuns ou
recusar e ir à greve.

A decisão é dos tra-
balhadores!

VEJA A PROPOSTA:
Reajuste salarial de 6%, retroativo a 1° de maio

Abono salarial de R$ 300,00.
Os valores do abono e da diferença salarial dos meses de maio,

junho e julho de 2009 serão pagos no dia 15 de agosto.

Votação da proposta nesta sexta-feira (24), de 6h às 16h.

A aposentadoria é um seguro que o brasileiro paga para ter

uma renda no momento em que para de trabalhar. Conheça

abaixo uma, das quatro formas de se aposentar:

Aposentadoria Especial
É o benefício conce-

d ido ao t rabalhador
inscrito na Previdência
Social que tenha traba-
lhado em condições
prejudiciais à saúde ou
à in tegr idade f í s ica.
Para ter direito à apo-
sentadoria especial, o
trabalhador deve com-

provar, além do tempo
de trabalho, a exposi-
ção efetiva a agentes
físicos, biológicos ou
associação de agentes
prejudiciais por 15, 20
ou 25 anos, conforme
o caso. A comprova-
ção é feita por meio do
Perf i l  Prof iss iográf ico

Previdenciário (PPP),
preenchido pela em-
presa com base em
Laudo Técn ico  de
Condições Ambientais
de Trabalho (LTCAT),
expedido por médico
do trabalho ou enge-
nheiro de segurança
do trabalho.

Fique atento: Em caso
de demissão, a empresa é
obrigada a fornecer cópia
autêntica do PPP ao traba-
lhador empregado. O em-
pregado doméstico, o tra-
balhador avulso e o contri-
buinte individual filiado a
uma cooperativa não têm
direito a esse benefício.

ESPECIAL

APOSENTADORIA

A direção da em-
presa se comprome-
teu em, logo após o
fechamento do acor-
do coletivo, se reu-
nir com o sindicato
para buscar solu-
ções para as pendên-
cias existentes.



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.


