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Garotinho visita o sindicato e

fala aos metalúrgicos sobre

política na região

O ex-governador An-

thony Garotinho esteve

na subsede do Sindicato

(Retiro), no último sába-

do, dia 1°, e falou sobre

a economia e a política

na Região Sul Fluminen-

se. Estiveram presentes

vários representantes po-

líticos, associações de

moradores e a comuni-

dade em geral.

No seu discurso, o ex-

governador destacou a

força do interior na eco-

nomia do Estado e afir-

mou que é preciso me-

didas efetivas do Gover-

no do para melhorar, ain-

da mais, o desenvolvi-

mento econômico e so-

cial da Região Sul Flu-

minense.

Garotinho também

elogiou a atuação da di-

retoria do sindicato."O

sindicato tem uma dire-

toria corajosa, que arre-

gaça as mangas. E da-

qui pra frente vai precisar

trabalhar muito mais e se

mobilizar para enfrentar

os novos desafios”.

Garotinho fala aos metalúrgicos sobre a crise

Tudo indica que, a

part i r  deste mês de

agosto, a economia da

região ganha um novo

fôlego e o número de

demissões tem dimi-

nuido.

A exemplo das em-

presas Saint Gobain e

Votorantim Resende que

já retomaram seus in-

vestimentos no Sul Flu-

minense.

A direção do sindi-

cato acredita que em

breve as empresas es-

tarão fazendo novas

contratações.

Empresas
da região
voltam a
contratar

A Influenza A, vulgarmente conhecida
como gripe suína, é uma doença respirató-
ria aguda e sua transmissão ocorre de pes-
soa a pessoa, através de tosse, espirro ou
contato com a secreção de pessoas que es-
tejam com a doença.

E é muito importante que os trabalhado-
res das transportadoras e entrepostos reivin-
diquem a implantação de medidas de pro-
teção, já que lidam com os caminhoneiros
que vêm de toda parte do Brasil. (Veja ao
lado alguns cuidados)

Atenção trabalhadores das transportadoras e entrepostos da CSN

CUIDADOS PARA EVITAR A ‘GRIPE SUINA’



Comau e Sankyu

Por exemplo: se o tra-
balhador sai da empresa
às 22h, ele só poderá vol-
tar a trabalhar após um
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Todos os trabalhadores
empregados têm direito a
uma conta de FGTS na
Caixa Econômica Federal.

- É necessário ter a
Carteira de Trabalho as-
sinada.

- É obrigação do em-
pregador depositar todos
os meses 8% do salário
(incluindo horas extras e

Art. 66. Entre duas jornadas de trabalho haverá um período
mínimo de onze horas consecutivas para descanso.

A direção do sindica-
to tem recebido reclama-
ções quanto ao cumpri-

mento do intervalo inter-
jornada, que deve ser de
11 horas de uma jorna-

da para outra de traba-
lho conforme previsto no
artigo 66 da CLT:

descanso mínimo de 11
horas, ou seja, às 9h da
manhã. Iremos apurar a
denúncia e, caso se con-

firme, tomaremos as me-
didas para assegurar que
os trabalhadores tenham
seu direito respeitado.

Excesso de horas ex-
tras e falta de entrega
dos exames periódicos.

Essas são as reclama-
ções dos trabalhadores
da empresa, que serão
verificadas pelo sindica-
to e, caso sejam confir-
madas, cobraremos uma
solução imediata.

adicionais salariais) do
empregado na conta do
FGTS. Não há desconto
desse valor no salário do
empregado.

- Em caso de dispensa
sem justa causa:

O empregador deve
depositar na conta vincu-
lada a indenização de
40% sobre os depósitos do

FGTS de todo o contrato
de trabalho. O saldo da
conta pode ser sacado em
caso de:
*Dispensa injusta;
* Término do contrato;
*Para aquisição da casa
própria;
*Aposentadoria;
*Após 3 anos fora do re-
gime do FGTS;

FGTS  - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Trabalhadores da Comau  denunciam irregularidades

DESJEJUM

Os trabalhadores da
Comau que prestam
serviço em Itaguaí, na
Galvasud e SBM não
estão recebendo o
desjejum, segundo de-

núncias feitas ao sindi-
cato. Essa reclamação
será apurada pela dire-
ção do sindicato, que
tomará providências
para que seja solucio-
nada.

FALTA DE

BANHEIROS

Mais uma denúncia
dos trabalhadores da Co-
mau, o banheiro da área
onde eles fazem preven-
tivas ficam trancados, im-

pedindo o seu uso. Isso
acontece na LTQ 1 e na
Zincagem. Vamos nos
reunir com a direção da
empresa para solucionar
esses problemas os mais
rápido possível.

*Doenças graves (ex.:
Câncer e AIDS);
*Falecimento.

A Caixa Federal envia,
regularmente, extrato da
conta para o endereço do
trabalhador.

O empregado domés-
tico somente tem direito se
o empregador concordar
em fazer os depósitos.

Auxilio Acidente
Benefício pago ao trabalhador que sofre um acidente e fica com seqüelas que reduzem sua capacidade

de trabalho. É concedido para segurados que recebiam auxílio-doença. Têm direito ao auxílio-acidente o
trabalhador empregado, o trabalhador avulso e o segurador especial. O empregado doméstico, o contri-
buinte individual e o facultativo não recebem o benefício

Para concessão do auxílio-acidente não é exigido tempo mínimo de contribuição, mas o trabalhador
deve ter qualidade de segurado e comprovar a impossibilidade de continuar desempenhando suas ativida-
des, por meio de exame da perícia médica da Previdência Social.

O auxílio-acidente, por ter caráter de indenização, pode ser acumulado com outros benefícios pagos
pela Previdência Social exceto aposentadoria. O benefício deixa de ser pago quando o trabalhador se
aposenta.


