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O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense acaba de entregar aos
ex-trabalhadores da empresa Fume-
carp, de Barra Mansa, os alvarás re-
ferentes aos valores homologados
pela Justiça em acordo firmado com
a empresa.

São quarenta e oito trabalhadores
que foram demitidos há mais de dois
anos e que, até agora, não haviam

Sindicato luta na
Justiça e garante os

direitos dos demitidos
da Fumecarp

Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

Trabalhadores comemoram junto com o
sindicato os direitos garantidos na Justiça,

depois de dois anos após demissão
recebido os valores referentes às res-
cisões de contrato de trabalho.

O sindicato já vinha assistindo gra-
tuitamente a esses demitidos na luta
pela garantia dos seus direitos. E ago-
ra comemora junto com esses com-
panheiros mais uma vitória pela re-
cuperação do verdadeiro papel do sin-
dicato, resgatar a luta em defesa dos
direitos dos metalúrgicos. A partir do próximo dia 3, come-

çarão os trabalhos da Comissão de
Constituição e Justiça sobre o Proje-
to de Lei 484/08, do senador Marco-
ni Perillo, que altera o artigo 192 da
Consolidação das Leis Trabalhistas
(CLT), modificando a base de cálculo
do adicional de insalubridade.

O objetivo do projeto é adequar o
artigo à Súmula Vinculante nº 4 do
Supremo Tribunal Federal, de 9 de
maio de 2008, cujo teor é: “Salvo nos
casos previstos na Constituição, o
salário mínimo não pode ser usado
como indexador de base de cálculo
de vantagem de servidor público ou
de empregado, nem ser substituído
por decisão judicial”.

Adicional de
insalubridade
deve ser pelo
salário base

Defendemos que a
base de cálculo do

adicional de
insalubridade deve ser
pelo salário base e não

pelo mínimo.

“

“

Os documentos necessários são: cópia do RG, cópia da
Carteira de Trabalho/Previdência Social (número, série, qua-
lificação civil e contrato de trabalho), declaração de opção do
FGTS com efeitos retroativos ou cópia da página que conste
o efeito retroativo. Ou ainda, extrato da conta vinculada
em que se pleiteia o crédito adicional.

Maiores informações no verso deste boletim.
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