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Sindicato garante
prorrogação da data-base

por mais 30 dias
Antecipando um possível

adiamento na reunião de ne-
gociação, que seria realizada
ontem (dia 2), às 15h, o sindi-
cato, por meio dos advogados,
Dr. Campanário e Dr. Maurício
Nogueira, ajuizaram um pro-
testo judicial no Tribunal Regi-
onal do Trabalho, no Rio de Ja-
neiro, com o objetivo de pror-
rogar a data-base dos traba-
lhadores da empresa por mais
30 dias, a partir de 30 de maio.
Com isso, os direitos dos tra-
balhadores, conquistados nos
acordos coletivos, foram ga-
rantidos.

O sindicato está aguardan-
do que a empresa se pronun-
cie e marque uma nova reu-
nião para que possamos dis-
cutir uma nova proposta que
possa ser colocada  em apre-
ciação dos trabalhadores.

Veja ao lado o ofício da em-
presa em que ela pede o can-
celamento da reunião:

Os companheiros de Casa de Pedra (MG) estão com a greve suspensa, já que a empresa
apresentou uma nova proposta, que será levada em votação hoje (dia 3). Esperamos que a
empresa, em Volta Redonda, escolha o caminho da negociação, que é o melhor para os
trabalhadores e para a empresa.  E mais, não voltaremos com proposta que já foi rejeitada e o
reajuste em setembro é conversa pra boi dormir que tem o objetivo de dividir a categoria.



Gerente e supervisor são
responsabilizados por
câmera em banheiro

A 1ª Turma do Tribunal Regio-
nal do Trabalho (TRT) da 4ª Re-
gião, no Rio Grande do Sul, con-
denou uma rede de lojas a pa-
gar indenização por danos mo-
rais no valor R$ 30 mil a uma
ex-supervisora. A autora da ação
foi uma das empregadas filma-
das por uma câmera escondida
no banheiro feminino de uma das
lojas, em Porto Alegre. De acor-
do com os autos, o aparelho te-
ria sido instalado por um geren-
te e um supervisor do estabele-
cimento. As filmagens foram des-

cobertas em 2003. O fato foi in-
vestigado Ministério Público do
Trabalho e resultou na despedi-
da do gerente envolvido. Várias
empregadas da loja ajuizaram
ação de danos morais, alegan-
do terem sido vítimas das gra-
vações. O banheiro também era
utilizado como vestiário. Para a
relatora do acórdão, desembar-
gadora Ione Salin Gonçalves, as
emp resa s  são  re spon sáve is
pe las at i tudes dos seus  ge-
ren te s  e  demais  ca r gos  de
chef ia.

Cuidado com dispensa médica falsa
Os trabalhadores têm que ter

atenção para não cair em arma-
dilhas.

Estão ocorrendo muitos casos
de falsificação de atestado mé-
dico dentro da UPV e que vem
ocasionando demissões, pois tra-
ta-se de um ato de improbidade,

Atendimento
Jurídico para os
trabalhadores
O Departamento Jurídico

funciona com uma equipe de
advogados comprometidos com
a luta em defesa e pela garan-
tia dos direitos dos metalúrgi-
cos, sem cobrar qualquer taxa,
para orientar e prestar informa-
ções sobre questões trabalhis-
tas e previdenciárias.

Se você tem alguma dúvida,
procure o nosso departamento
jurídico em umas das sedes do
sindicato em Volta Redonda,
Barra Mansa e Resende.

além de falsificação de documen-
tos. Só pra se ter uma idéia, o
trabalhador que entrega atesta-
do médico falsificado comete, na
esfera trabalhista, ato de impro-
bidade (CLT, art. 482, "a"), e pra-
tica, no âmbito penal, o crime de
uso de documento falso (Código

Penal, art. 304). Por isso, com-
panheiros, tomem cuidado com
aqueles que apresentam facilida-
des, pois as empresas têm recur-
sos para conferir a autenticidade
dos atestados, pois todas as con-
sultas são registradas nos hospi-
tais e nas clínicas.

Veja um trecho da ata da reunião entre o sindicato que representa os
trabalhadores de Casa de Pedra e a CSN, onde a empresa diz que não

garante a manutenção dos direitos dos trabalhadores. A reunião foi realizada
na Gerência Regional do Trabalho de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais:

A nossa data-base está garantida!


