
Nos últ imos dias,
alguns trabalhadores foram
demitidos por justa causa
por apresentarem nas
empresas atestados mé-
dicos falsos, mesmo que
tenham estabilidade como
cipista, acidente de tra-
balho e etc. Além disso, a
empresa tem o direito de
registrar a ocorrência na
delegacia, pois o traba-
lhador que entrega atestado

Dispensa
médica

médico falsificado comete,
na esfera trabalhista, ato de
improbidade (CLT, art. 482,
"a"), e pratica, no âmbito penal,
o crime de uso de documento
falso (CP, art. 304).

Portanto, fiquem alertas
com as facilidades, pois
você poderá perder o
emprego e seus direitos,
além de comprometer seu
futuro profissional e de sua
família.

O contrato da empresa
vence dia 11 de agosto  e
o sindicato orienta os
trabalhadores a não pedir
demissão para ser
contratado por outra em-
presa.

Atenção
trabalhadores

da Comau

Horário dos
Bombeiros

 INFORME II

No dia 12 de janeiro de
2009, o presidente Lula
sancionou a lei 11.901, que
dispõe sobre a profissão de
bombeiro. Entre os artigos
que regulamentam o
exercício da profissão está
o de número 5, que deter-
mina que a jornada do
bombeiro civil deverá ser
de 12 horas, com 36 horas
de descanso, num total de
36 horas semanais.

Outro que interessa aos
companheiros é o de nú-
mero 6, que em seu pará-
grafo 2º, prevê a garantia
aos trabalhadores de um
seguro de vida em grupo,

estipulado pelo empregador.
O adicional de peri-

culosidade de 30% do
salário mensal é garantido
pelo parágrafo 3°, sem os
acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou
participação nos lucros da
empresa.

O sindicato enviará
ofício para o Governo
Federal na tentativa de
alterar a Lei, em seu artigo
sobre o horário, para
implantação de outra escala
que crie uma folga maior
que permita melhoria na
qualidade de vida e mais
tempo com a família.
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E na segunda-feira (5),
a Comau irá apresentar
uma proposta para o
acordo coletivo, que será
levada a apreciação dos
trabalhadores na quarta-
feira (7).

Informamos que hoje (2), o
sindicato funcionará no horário

de 7h às 10h em função do jogo
do Brasil.

Tabela de
turno dos

trabalhadores
da CSN

O sindicato está
aguardando a assinatura do
acordo coletivo dos tra-
balhadores da CSN para dar
início às negociações de
uma nova tabela para os
trabalhadores do turno.

Durante a negociação do
acordo, a empresa se
comprometeu em discutir
melhorias na tabela, que é
motivo de grande insa-
tisfação dos companheiros.

Aguardem!

INFORME I
Informamos aos trabalhadores que a CSN e o sindicato

ainda não assinaram o acordo coletivo, portanto não há
necessidade da apresentação de carta ao sindicato.

Manteremos os trabalhadores informados.
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Empresa é condenada por
conduta anti-sindical

Uma empresa do ramo
alimentício foi condenada a
pagar indenização ao tra-
balhador por danos morais,
prática desleal, anti-jurídica
e anti-sindical. Tentando
um recurso, o TRT-MG
manteve a sentença.

Tudo aconteceu durante
a campanha salarial. A
empresa começou a coagir
seus funcionários, com
ameaça de perda de em-
prego, a assinarem o acordo
de reajuste salarial propos-
to, que era inferior ao que

estava sendo negociado
pelo sindicato. O juiz res-
ponsável ainda constatou
que a empresa, além da
conduta anti-sindical, vio-
lou a liberdade e autonomia
do sindicato e o direito
individual do trabalhador.

ACORDO COLETIVO
DAS TERCEIRAS

Após reuniões com as empresas terceirizadas da CSN, o sindicato colocará
em votação as propostas apresentadas para o acordo coletivo.

As votações serão realizadas nesta segunda-feria, dia 5, de 6h às 18h, na
Praça Juarez Antunes. Somente na empresa MP Trafos a votação será realizada
hoje (2), de 7h30 às 8h30.

O Brasil passa por um momento econômico muito positivo e entendemos que
os lucros obtidos pelos patrões têm que ser melhor divididos para seus
trabalhadores, que são peça fundamental no processo produtivo.

Temos que diminuir a concentração de renda, em que a minoria tem muito e
a maioria não tem nada.

POR ISSO, TRABAHADOR, PARTICIPE DA VOTAÇÃO.

Com 67,62% dos votos,
a proposta apresentada pela
Vais foi aprovada pelos
trabalhadores.

Apenas 30,21% dos
votantes reprovaram a
proposta e 2,17% votaram
nulo.

Hoje estamos publicando boletins específicos para as empresas Sankyu,
K & K, MP Trafos, Nomos, AATT, Emac e Magnesita, com a proposta negociada.

Trabalhadores
da Vais

aprovam
proposta


