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Processos relativos aos ex-
trabalhadores da Tubonal

Processo da meia-hora de refeição
Todos os casos em andamento já foram julgados em primeira instância

O Sindicato dos Metalúrgicos
informa, através de seu
Departamento Jurídico, que todas
as ações referentes ao intervalo de
refeição, movidas contra a CSN, já
foram julgadas em primeira
instância. Estamos apenas
aguardando os julgamentos em

2012 é ano de eleições também
para o Conselho Deliberativo da
CBS Previdência, que se renova a
cada dois anos. Temos que nos pre-
parar para não sermos surpre-
endidos por uma chapa-empresa.
Não podemos deixar que se anistie
os mais de 500 milhões de reais
que a CSN deve para a CBS!

Eleição do Conselho
Deliberativo da CBS

segunda instância, no Tribunal
Regional do Trabalho (TRT); e, em
alguns casos, os julgamentos em
terceira instância - pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST).

Atualmente, cerca de dez
processos já foram julgados em
todas as instâncias e aguardam a

liquidaçãos dos créditos de casa
do trabalhador.

Para mais informações sobre os
casos procure nosso Departamento
Jurídico no telefone: (24) 2102
2816. Lembrando que estaremos
de recesso entre 16/12/2012 e
16/01/2012.

Como todos já sabem, o acordo
aprovado na assembléia geral de
credores, realizada na cidade de
Belo Horizonte, referente ao
processo de recuperação judicial
da empresa TUBONAL, foi
homologado pelo juiz. Porém,
para o pagamento do crédito de
cada um, é necessário que todos

os recursos contra essa decisão
sejam julgados em definitivo e, ao
que tudo indica, os processos
serão julgados ainda este ano.

Informamos que logo o nosso
Departamento Jurídico marcará uma
reunião com os que se encontram
nessa situação para exposição de
mais detalhes sobre o caso.

Mais um ano letivo se aproxima! Conheça alguns  dos convênios com instituições
de ensino que os associados do Sindicato dos Metalúrgicos podem desfrutar:

Centro Universitário de Barra Mansa
(UBM) - descontos para novos alunos
End.: Rua Vereador Pinho de Carvalho, nº267 - BM
Tel.:  0800 725 0222 / (24) 33250222
Site: www.ubm.br

AEDB - Associação Educacional Dom
Bosco - descontos a partir de 20%

End.:  Estrada Resende-Riachuelo, 2535 - Resende
Tel.:  (24) 3358 1500 / 0800 282 1505
Site:  www.aedb.br/faculdades

Centro Educacional Moreira Nery -
descontos de R$ 50,00 no total do curso
End.: Av. Nilton Penna Botelho, n° 330 - São
Jorge -  Pinheiral / Tel.: (24)3356 4339

PET Cursos Profissiona-
lizantes (Barra Mansa) - descontos

 de 40% nos cursos
End.: Rua Dr° Ary Fontinelle, n°346, Estamparia
- BM / Tel.:  (24)3322 7284

Centro Universitário Geraldo Di Biase
(UGB) - descontos de acordo com a

tabela de preços dos cursos
End.:Rua Governador Luiz Monteiro, nº81, VR
Tel.: (24) 3347-4530 / 3347 4100
Site: www.ugb.edu.br

  UniFOA - descontos de acordo com
a tabela de preços dos cursos

Campi em Volta Redonda
Tel.: (24) 3344  8414 / 3338 2764
Site:  www.unifoa.edu.br

 ICT-Instituto de Cultura Técnica -
desconto de 15% para os cursos do ICT

da FASF - Faculdade Sul Fluminense.
Desconto de 20% nos cursos Técnico de

Meio Ambiente, Informática e
Segurança do Trabalho.

End.:Rua Alberto Rodrigues nº39 - Jardim Amália  - VR
Site: www.colegioict.com.br
Tel.:(24) 3348 1338 / 3348 1594

  Petrocap - descontos de 10% a 50%
End.: Rua República do Paraguai, nº 68A -
Centro - BM / Tel:(24)3328 5597
Aulas na ETPC, em Volta Redonda. Com pólos
de ensino em Resende e Barra Mansa.

PROESCOLA de Volta Redonda -
descontos de 30% a 60%

End.: Av. Sávio de Almeida Gama nº 2214,
sala 201, Shopping Dourados - Retiro - VR
Tel.: (24)3341 0464



GGRE - desrespeito ao acordo coletivo

Além disso, os trabalhadores estão reclamando também que a
área é uma bagunça: arrombamento de armários e daí pra frente!

GGRE(2) - que bagunça!

Atenção GGRE! Chegou ao Sindicato a denúncia que, na área,
não está sendo paga a “diferença de salário na substituição de
férias”. Lembramos que, de acordo com a cláusula 36 do acordo
coletivo 2011, “o empregado designado para substituir outro,
no exercício de cargo operacional, como tal não se
compreendendo os cargos administrativos e de nível gerencial,
fará jus a diferença entre o seu salário e o salário do substituído,
devida na proporção dos dias efetivamente trabalhados em
substituição no curso do período para o qual foi designado.”

Não deixaremos isso passar em branco!

*no jornal Empregos
Pergunta: Trabalho desde 1985 em jornada

noturna, e agora a empresa vai acabar com o turno
da madrugada. Tenho direito adquirido ao adicional
noturno?

Resposta: O adicional é pago para compensar o
prejuízo causado ao empregado que trabalha à noite.
Com a mudança para horário diurno, não existe razão
para que continue a ser pago. E isso nada tem a ver
com o direito adquirido. Compreendida entre as 22h
e às 5h da manhã, a jornada noturna tem hora menor
(52 minutos e 30 segundos), ou seja, o trabalho por
sete horas noturnas equivale a oito diurnas. O acréscimo
é de 20% sobre a hora diurna. O benefício é levado
em conta no cálculo de 13º, férias, FGTS e indenizações.
(Fonte: Artigo 73 da CLT)

Pergunta de um trabalhador

Convites: R$20,00 / Área VIP (compra na hora) R$20,00
(R$ 10,00 para sócios do Sindicato com comprovante).

Aos trabalhadores que tentarem se aposentar na
especial o e não conseguirem, devido ao PPP, a orientação
do Sindicato é que se aposente por tempo de serviço e
depois procure nosso Departamento Jurídico, para entrar
com processo na Justiça Federal, reivindicanto a
aposentadoria especial. Se você se encontra nessa situação
e é sócio do Sindicato, pode procurar nosso Departamento
Jurídico que conta com advogados gratuitos. A mesma
coisa vale para os que estão se aposentando sem receber
os 40% do Fundo de Garantia ao qual tem direito.
Qualquer dúvida ligue para (24) 2102-2816.

Aos que querem se aposentar


