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Denúncias na SBM

Recebemos denúncias de trabalhadores que es-
tão exercendo função de operador e líder e ainda
não foram classificados, recebendo salário de suas
antigas funções na empresa.

Câmeras transformam portaria em Big Brother

Algumas práticas da
empresa, denunciadas pe-
los trabalhadores, podem
ser enquadradas como as-
sédio moral, que é crime.
A direção do sindicato irá
apurar cada reclamação e,
se forem confirmadas, de-
nunciará a empresa aos
órgãos competentes. Do
jeito que está não pode con-
tinuar!

ASSÉDIO
MORALAlém de intimidar os

t raba lhadores  com
ameaças, a SBM insta-
lou diversas câmeras
na portaria que fazem
parecer  um rea l i t y

 Os trabalhadores da
GLB (Laminador - Koch
e Espirra) estão exercen-
do funções que não de-
veriam. Por exemplo: o
operador de ponte da
KOCH, quando inicia o
horário de refeição tem
que descer da ponte
para passar cabo e
amarrar material, exer-
cendo o papel de aju-
dante e chega a ficar de
duas a quatro horas nes-

Recebemos denúncias dos horários realizados
neste setor. Há cerca de um mês os trabalhadores
são submetidos a uma jornada de trabalho diária
de 12 a 15 horas.

O problema não é só o excesso da jornada, mas
também do risco de acidentes. É a segunda vez
que o mesmo problema é denunciado neste setor,
a empresa havia solucionado, mas a prática foi
retomada.

PROBLEMAS COM HORAS DE DESCANSO
E DUPLA FUNÇÃO na GLB

LAMINADOR - KOCH E ESPIRRA)

EXPEDIÇÃO
CARGA HORÁRIA  ABUSIVA

DESVIO DE FUNÇÃO

Trabalhadores aprovam proposta
do Metalsul para o acordo coletivo

Os trabalhadores das empresas que são representadas pelo Metalsul aprova-
ram, na terça-feira (22), em assembléia no sindicato, a proposta para o acordo

coletivo 2009/2010. A proposta aprovada prevê um reajuste salarial de 6%, retro-
ativo 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.

seu trabalho com res-
ponsabilidade e serie-
dade, dando assistên-
cia aos trabalhadores
para que seus direitos
sejam respeitados.

show, tipo Big Brother
Brasil.

 A direção do sindi-
cato não tem proble-
mas com câmeras e
continuará fazendo o

te movimento, o que co-
loca em risco a sua saú-
de e pode provocar aci-
dentes.

Os trabalhadores da
ESPIRRA, que amarram
bobina quente, tinham
um descanso de meia
hora e voltavam a tra-
balhar,  e a empresa cor-
tou esse descanso e ain-
da obrigou os  compa-
nheiros a executarem
outros serviços.



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 Superi-
or do Trabalho, a Com-
panhia Vale do Rio
Doce conseguiu refor-
mar decisão transitada
em julgado que estabe-
lecia como base de cál-
culo do adicional de
insalubridade a remu-
neração do trabalha-
dor. Agora, a empresa
pagará o adicional a

ex-empregado tendo
como referência o sa-
lário mínimo.

E ainda foi condena-
da a pagar a parcela
ao ex-técnico mecâni-
co que prestou serviços
por 18 anos e provou
na Justiça ter direito ao
recebimento do adicio-
nal em grau máximo.
Pela condenação, o ín-

Palestra

Ex-governador Anthony Garotinho

visitará o sindicato e ministrará

palestra à comunidade
No sábado, dia 1° de agosto às 15h, o ex-governa-

dor Anthony Garotinho estará na sede do Sindicato

dos Metalúrgicos para uma visita as instalações 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 Flumi-

nense e os principais problemas dos trabalhadores

e dos aposentados.

A subsede do Retiro fica na Avenida Antônio de

Almeida, 603, em Volta Redonda. Participe!

dação da Súmula 228
do TST, na parte que tra-
ta da utilização do sa-
lário básico como base
de cálculo do adicional.
Portanto, segundo o re-
lator, até que haja nor-
ma regulamentando a
situação, o salário mí-
nimo continua sendo
aplicável no cálculo da
insalubridade.

dice de 40% incidiria
sobre a remuneração
do empregado, e não
sobre o salário mínimo,
como pretendia a em-
presa. Só que a Confe-
deração Nacional da
Indústria (CNI), que
são os empresários,
conseguiu liminarmen-
te, no STF, suspender a
aplicação da nova re-

Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalista responsável:
 Thais Soares

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Volta Redonda e Região Sul Fluminense.

Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Volta Redonda
Cep: 27253-280 - Telefax: (24) 2102-2800

Mais convênios para

os metalúrgicos associados

O SINDICATO DOS METALÚRGICOS firmou
uma parceria com a Pousada Alcobara, em Bú-
zios. O sindicalizado pode adquirir antecipada-
mente um pacote de 03 (três) finais de semana
ou 06 diárias, para casal com café da manhã,
por apenas R$ 300,00, que poderão ser utiliza-
dos em diferentes datas, 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 site:
www.pousadaalcobara.com.br.

POUSADA ALCOBARA em BÚZIOS


