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Insalubridade e
Periculosidade na

Votorantim
A direção do sindi-

cato está ciente da an-
siedade dos trabalhado-
res em relação a insa-
lubridade e a periculo-
sidade. Mas é necessá-
rio que os trabalhado-
res tenham paciência,
pois a reavaliação do
laudo está sendo feita
com cuidado para que

A vitória de Dilma Rous-
sef, confirmada nas eleições,
será muito importante para
os trabalhadores.

É uma vitória que dá conti-
nuidade a um projeto que pri-
orizou o crescimento do povo,
e não de minorias, melhoran-
do a qualidade de vida dos
mais pobres e fazendo com
que 26 milhões de brasilei-
ros saíssem da miséria extre-
ma. Um projeto que investiu
nos trabalhadores e fortale-
ceu a economia para a garan-
tia de emprego e que deu voz
aos movimentos sociais. E es-
sas são apenas algumas con-
quistas.

E as centrais sindicais já se
mobilizam para iniciar a dis-
cussão da agenda dos traba-
lhadores, com temas como o
salário mínimo de 2011, do
fim do fator previdenciário,
redução da jornada de traba-
lho, uma legislação para a ter-
ceirização, a Convenção 158
da Organização Internacional
do Trabalho, entre outros.
Temas que travam e, por que
não dizer, prejudicam os tra-
balhadores.

E na primeira entrevista
coletiva já afirmou que num
cenário com o PIB crescen-
do termos um salário míni-
mo acima de R$ 600 já no
final de 2011.

Dilma já tem o voto de
confiança dos brasileiros,
agora é continuar o cresci-
mento do Brasil, gerando
empregos e promovendo a
inclusão social.

Os desafios
de Dilma

Renato
Soares

Presidente

Sindicato
inicia

distribuição
de cartelas

para o Natal
Metalúrgico
O trabalhador sindicaliza-

do já pode pegar sua carte-
la para o festival de prêmi-
os do  Natal Metalúrgico.

As cartelas estão sendo dis-
tribuídas nas sedes e subse-
des do sindicato, no horário
de 8h às 12h e de 13h às
17h, de segunda a sexta-feira.

Não se esqueçam de trazer
um documento de identidade,
o contracheque do mês de ou-
tubro e um brinquedo.

não ocorra erros.
A empresa informou

ao sindicato que divul-
gará na próxima sema-
na a aplicação do lau-
do. E, após a divulga-
ção, os trabalhadores
que não forem contem-
plados poderão se pro-
nunciar.

O laudo foi feito pela

Fundação José Silveira
e o sindicato receberá
uma cópia com todas as
informações.
ACIARIA EM RESENDE

A Votorant im infor-
mou que o laudo dessa
área já foi reavaliado e
que também será divul-
gado na próxima sema-
na.
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Os ex-trabalhado-
res da Tubonal que
não compareceram
a reunião convoca-
da pelo sindicato
devem comparecer
a sede do sindica-
to, na rua Gustavo
Lira, 9, Centro, Vol-
ta Redonda, para re-
ceberem o docu-
mento com o cál-
culo de cada um.
Não deixem de

comparecer.

Justiça libera contribuição ao INSS
sobre hora extra

As empresas estão ten-
tando não recolher a con-
tribuição do INSS sobre as
horas extras, assim como
o auxilio doença ou aciden-
te, o adicional de férias e o
aviso prévio indenizado.

Algumas liminares conce-
didas com essa finalidade
já foram confirmadas pela
primeira instância de Juiz de
Fora (MG), Aracaju, João
Pessoa e Rio de Janeiro.

As decisões têm sido ba-
seadas em um julgamento
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF),  de junho de
2009, que analisou o caso
de um servidor público de
Belo Horizonte. Na ocasião,
os ministros entenderam

que não incidiria a contri-
buição sobre as horas ex-
tras, pois essas teriam ca-
ráter indenizatório. Segun-
do a decisão, apenas as
verbas incorporáveis ao
salário do servidor, para
fins de cálculo da aposen-
tadoria, sofrem a incidên-
cia da contribuição previ-
denciária. Os juízes têm
aplicado o mesmo raciocí-
nio para as companhias.

A mudança de entendi-
mento, a partir de decisão
do STF, tem sido constru-
ída pelos juízes federais,
o que seria importante, se-
gundo o advogado Maurí-
cio Faro, do Barbosa, Müs-
snich & Aragão, para que

a discussão possa chegar
mais madura ao STJ. Para
o advogado Alessandro
Mendes Cardoso, do Ro-
lim, Godoi, Viotti & Leite
Campos, há chances de
que a nova tese seja acei-
ta no STJ. "O STJ, em ge-
ral, tem incorporado en-
tendimentos firmados no
Supremo e na jurisprudên-
cia trabalhista". Para ele,
como as horas extras não
integram os cálculos para
fins de aposentadoria, não
se poderia considerar a
verba como remuneração,
assim como decidiu o Su-
premo.

Com informações do jor-
nal Valor Econômico

Atenção ex-
trabalhadores
da Tubonal

Sindicato se reúne com Litografia Valença
para discutir reinvidicações dos

trabalhadores
PAGAMENTO DO
ÍNDICE DE 7%.

A empresa concederá o
reajuste aos seus trabalhado-
res, sendo que, no dia 20 de
outubro o adiantamento sa-
larial foi pago atualizado e no
dia 05 de novembro, no pa-
gamento referente ao mês de

outubro, os trabalhadores
receberam com o reajuste
dos 7% e o retroativo refe-
rente a maio de 2010.
 TURNO ININTERRUPTO

A direção do sindicato
apresentou a empresa uma
proposta de tabela de turno,
mais flexível e que traga be-

nefícios aos trabalhadores.
A empresa foi receptiva a

nova proposta e estudará a
tabela, já que a insatisfação
dos trabalhadores é muito
grande.

Em breve, nos reuniremos
para voltar a discutir e man-
teremos os trabalhadores

A direção do sindicato terá mais uma reunião com a empresa no dia
18 de novembro,  na subsede do sindicato, em Barra Mansa.

informados.
 PLANO DE SAÚDE

Diante da reivindicação
dos trabalhadores e do sin-
dicato, a empresa informou
que está em fase final de
estudo para a implantação
do plano de saúde para os
trabalhadores.


