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O sindicato se reuniu com
a Rimet para discutir o acor-
do do turno dos trabalha-
dores da estamparia e lito-
grafia.
Entre outras coisas, discu-

timos a situação dos traba-

Renovação do
acordo do turno

RIMET

lhadores da estamparia
quanto ao trabalho aos sá-
bados, mas não há como
conciliar a mudança com
os horários.
A tabela será colocada em

votação hoje (3) e a não

aprovação acarretará na
implantação de uma tabela
conforme a lei, que prevê
jornada todos os sábados e
o fim do revezamento na li-
tografia.
Vejam as tabelas abaixo:

Turno                Horário              Dias              Intervalo       Total

1°

2°

3°

 6h às 14h
6h às 11h15

segunda a sexta
sábados

1 hora
15 minutos

40 horas

 14h às 22h
11h15 às 16h30

segunda a sexta
sábados

1 hora
15 minutos

40 horas

22h às 6h segunda a sexta 1 hora 40 horas

Litografia

Estamparia
Turno                Horário              Dias              Intervalo       Total

1°

2°

3°

 6h às 14h
6h às 17h

segunda a sexta
sábados

1 hora
1 hora

45 horas

 14h às 22h segunda a sexta 1 hora 35 horas

22h às 6h segunda a sexta 1 hora 40 horas
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Unifoa realiza
vestibular no

dia 12 de dezembro
O sindicato e a Unifoa

mantêm um convênio que
prevê desconto nas men-
salidades da maioria dos
cursos da Unifoa para os
trabalhadores sindicaliza-
dos e seus dependentes.

E essa parceria fica ain-
da melhor, pois o convê-
nio prevê descontos de

15% nos cursos de Enge-
nharia Civil, Elétrica, da
Produção ou Mecânica,
áreas de interesse do se-
tor metalúrgico.

Então aproveite a opor-
tunidade e inscreva-se em
um dos postos autoriza-
dos e faça o vestibular
Unifoa.

Fique por dentro
Sem pagamento,

profissional pode pedir
rescisão de contrato

O atraso no pagamento
de salários justifica a rup-
tura do contrato de traba-
lho por falta grave do em-
pregador.

É o que prevê o artigo
nº 483 da CLT (Consoli-
dação das Leis do Traba-
lho), que garante ao funci-
onário indenização equiva-
lente à demissão sem jus-
ta causa.

"Se o atraso acontecer
por três meses, é possível
procurar o sindicato ou o
Ministério do Trabalho",
afirma Eli Alves da Silva,

mil", lembra ele, que ficou
20 dias sem receber. A
empresa, diz, não deposi-
tou as 80 horas extras e o
FGTS.

Mas nem todos tentam
resolver o caso judicial-
mente.

Ao ser despedido em

da OAB-SP.
A advogada Lucidreia

Gonçalves Dias ressalva,
porém, que se, nesse perí-
odo, o trabalhador aban-
donar as funções, pode
perder o direito às verbas
rescisórias.

Já se a inadimplência for
relativa a impostos traba-
lhistas ou ao 13º salário,
um advogado deverá ser
acionado.

Foi o que fez neste ano o
analista de recursos huma-
nos Luiz Affonso Netto, 27.

"Cheguei a dever R$ 36

2009, Lúcio Braga, 29,
descobriu que o FGTS não
era depositado, e a resci-
são e o 13º salário não
haviam sido pagos.

Como havia conseguido
um novo emprego, deixou
seus direitos de lado. "Tive
medo de ser prejudicado."


