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Sindicato e empresa
negociam acordo do turno

de revezamento
O acordo do turno de

revezamento de 12 ho-
ras foi prorrogado por
seis meses em decorrên-
cia da crise econômica
que afetou as indústrias.
O prazo vencerá no dia
31 de julho.

Com isso, o sindicato
encaminhou um ofício à
empresa comunicando o
vencimento e a necessi-
dade de uma negocia-
ção para a renovação

GALVASUD

do acordo. Sendo assim,
a direção da Galvasud
marcou uma reunião de
negociação nesta terça-
feira (28), para discutir
o acordo.

Inicialmente, a empre-
sa disse que não oferece-
ria abono pela manuten-
ção do turno porque ape-
sar de ter recuperado um
pouco os níveis de produ-
ção, ainda não está ven-
dendo conforme as metas

e teve que reduzir  o pre-
ço do produto em decor-
rência da competição no
setor automotivo e da
pressão das montadoras,
que também querem re-
duzir custos.

Com a insistência do
sindicato, a empresa
apresentou uma propos-
ta de R$ 1.000,00 , que
foi recusada pela dire-
ção do sindicato na
mesa de negociação.

Na semana passada,
o sindicato esteve na fá-
brica, na linha de pro-
dução, conversando
com os trabalhadores,
sabe do anseio dos com-
panheiros e negociará
para atendê-los.

Esperamos que a em-
presa reveja sua posição
e apresente uma nova
proposta.

Manteremos os traba-
lhadores informados.

A crise internacio-
nal passou longe da
maioria das negocia-
ções entre patrões e
empregados,  nes te
ano. Um estudo divul-
gado pelo Dieese (De-
partamento Intersindi-
cal de Estatísticas e
Estudos Sócio-Econô-
micos), mostra que em
96% das campanhas

ACORDO COLETIVO

DIEESE
salariais houve pelo
menos a recomposi-
ção de perdas causa-
das pela inflação, ou
seja, INPC pleno de
5,83%. A pesquisa
mostrou ainda que o
expediente usado pelas
empresas para escapar
da crise foram as de-
missões e não o con-
gelamento de salários.

Mais convênios para
os metalúrgicos associados

O SINDICATO DOS METALÚRGICOS firmou
uma parceria com a Pousada Alcobara, em Búzi-
os. O sindicalizado pode adquirir antecipadamente
um pacote de 03 (três) finais de semana ou 06
diárias, para casal com café da manhã, por ape-
nas R$ 300,00, que poderão ser utilizados em di-
ferentes datas, pelo período de até 01 ano, exceto
nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro e fe-
riadões. 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



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-
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A CRISE ESTÁ
INDO EMBORA...

INDÚSTRIA
JAPONESA

A produção industri-
al do Japão cresceu
5,9% em maio em re-
lação a abril. Foi o ter-
ceiro mês seguido de
alta, que está sendo
puxada pelos sinais de
aquecimento da de-
manda. O resultado é
comparável com o de
abril, quando a indús-
tria registrou o maior
avanço desde 1953.

Na comparação com
maio de 2008, houve
queda no ritmo da pro-
dução. Mas a queda
vem diminuindo nos úl-
timos meses.

O resultado é mais
um sinal de que a se-
gunda maior economia
do mundo está come-
çando a se recuperar da
crise mundial.
Fonte: Valor Econômico


