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Mais convênios para

os metalúrgicos associados

Usiminas vai reativar dois
altos-fornos até fim de julho
A Usiminas, maior fa-

bricante de aços planos
do país, anuncia esta se-
mana que vai rel igar
dois dos seus três altos-
fornos parados: um em
Ipatinga, no Vale do Aço
mineiro, e outro em
Cubatão, na Baixada
Santista.

A decisão da empre-
sa, cujas produção e ven-
das foram fortemente

afetadas pela crise inter-
nacional desde novem-
bro, deve-se em essên-
cia à melhoria da de-
manda do mercado ex-
terno.

No Brasil, a avaliação
é de que a expansão do
mercado ainda está mais
lenta do que o espera-
do, principalmente no
setor de bens de capital.
Desde junho, a deman-

da por aço no mercado
internacional, puxada
pela China e outros paí-
ses da região, e pela
queda dos estoques na
Europa e EUA, reagiu.
Aumentaram pedidos de
semi-acabados (placas e
tarugos) e material lami-
nado a quente. Por con-
ta disso, as exportações
do Brasi l  cresceram
45,5% sobre maio e

3,5% comparado a junho
de 2008. Os preços tam-
bém subiram - mais de
US$ 100 a tonelada nas
últimas cinco a seis se-
manas. Isso levou usinas
a reativar fornos (casos
de Gerdau Açominas e
CSN) e outras a operar
seus equipamentos no
máximo da carga, como
a ArcelorMittal Tubarão.
 Fonte: Valor Econômico

URP - FEM
O Sindicato dos Meta-

lúrgicos solicita o compa-
recimento dos trabalhado-
res que prestavam serviços
para a FEM nos meses de
junho e julho de 1988 para
formação de cadastro.

O cadastro permitirá o
pagamento dos créditos
obtidos na ação trabalhis-
ta relativa aos juros e cor-
reção monetária da URP

referente aos meses de ju-
nho e julho de 1988 e que
só foram pagas em agos-
to e novembro do mesmo
ano.

As quantias não são ex-
pressivas, mas é importan-
te que os trabalhadores
envolvidos compareçam a
sede do sindicato, na rua
Gustavo Lira, número 9,
Centro.

O SINDICATO DOS METALÚRGICOS fir-
mou uma parceria com a Pousada Alcobara,
em Búzios. O sindicalizado pode adquirir
antecipadamente um pacote de 03 (três) fi-
nais de semana ou 06 diárias, para casal
com café da manhã, por apenas R$ 300,00,
que poderão ser utilizados em diferentes da-
tas, pelo período de até 01 ano, exceto  nos
meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro e
feriadões.

Mais informações nos telefones (22) 2623-
6977 e 2623-9842 ou pelo celular (21) 9212-
0585. Conheça a Pousada no si te:
www.pousadaalcobara.com.br.

POUSADA ALCOBARA em BÚZIOS

Trabalhadores da K & K
aprovam acordo coletivo

Em votação realizada  nesta quarta-feira, dia 22,
por escrutínio secreto, os trabalhadores da K & K apro-
varam a proposta para o acordo coletivo 2009/2010.

A proposta garante um reajuste salarial de 6%re-
troativo à 1° de maio.



TST usa salário 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.

Desconto assistencial dos trabalhadores da CSN
Para desenvolver o tra-

balho na defesa dos di-
reitos dos trabalhadores, o
sindicato tem gastos para
a confecção de boletins e
cédulas, publicação dos
editais, manutenção dos
caminhões de som, mate-
rial de escritório e pesso-
al. Por isso, a 42ª cláusu-
la do acordo coletivo pre-
vê um desconto de 1%  do
salário base (RR), em cin-
co parcelas (nos meses de
outubro, novembro, de-
zembro de 2009 e janeiro
e fevereiro de 2010), dos
trabalhadores não sindi-
calizados. Essa quantia é
necessária para a manu-
tenção dos serviços pres-

tados, como atendimento
jurídico, e na continuida-
de do trabalho na luta
pelos direitos dos traba-
lhadores, que o sindicato
vem desenvolvendo.

Os trabalhadores que
não concordam com esse
desconto têm um prazo de
dez dias úteis, contando
dessa publicação, assegu-
rado por lei, para entre-
gar uma carta de não
concordância, escrita em
papel ofício, em duas vias
com nome legível e ma-
trícula, pessoalmente na
secretaria do sindicato.

O horário de atendi-
mento é de 8h às 12h e
de 13h30 às 17h45.

Palestra

Ex-governador Anthony Garotinho
visitará o sindicato e ministrará

palestra à comunidade
No sábado, dia 1° de

agosto às 15h, o ex-go-
vernador Anthony Garoti-
nho estará na sede do Sin-
dicato dos Metalúrgicos
para uma visita as insta-
lações da entidade.

Logo após a visita,
por volta das 15h30, o

ex-governador irá para a
subsede do Retiro para
uma palestra sobre a
conjuntura da região Sul
Fluminense e os princi-
pais problemas dos tra-
balhadores e dos apo-
sentados.

Participe!

Progressões salariais
Em razão das reclama-

ções dos trabalhadores,
publicada no boletim an-
terior, a direção do sindi-
cato cobrou da empresa
o cumprimento do acor-
do coletivo e a concessão
das progressões salariais.

A empresa enviou um
comunicado que as pro-
gressões salariais serão

VAIS

retomadas a partir deste
mês. Os cargos atingidos
serão: operador de tur-
no convencional, mecâ-
nico de manutenção e
soldador.

A direção do sindicato
continuará atenta e pede
aos trabalhadores que
denunciem qualquer irre-
gularidade.

Proposta aprovada
na Magnesita

Nesta quinta-feira (23),
os trabalhadores da Mag-
nesita aprovaram a pro-
posta do acordo coletivo.

Com isso, terão um
reajuste salarial com base
no INPC pleno (5,83%),
retroativo a 1° de maio,
adiantamento de PPR no

valor de R$ 200,00, car-
tão vale cesta básica de
R$ 75,00 e convênio far-
mácia.

Lembrando que os va-
lores referentes às dife-
renças salariais serão
pagos no 5° dia útil após
a assinatura do acordo.


