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Aposentados e pensionistas
têm direito a atendimento médico
gratuito no Centro Médico do
Sindicato dos Metalúrgicos, que
fica na subsede do Retiro. O
Centro Médico conta com
ginecologista, cardiologista,
dermatologista, clinico geral,
geriatra, otorrino e nutricionista.
Se você é associado e seus pais
são aposentados, eles também
podem se filiar ao Sindicato e
usufruirem do nosso atendimento
médico gratuito. Aposentados de
outras categorias também podem
se associar! Mais informações
pelo telefone (24) 3346-6179.

Especialidades do
Centro Médico do

Sindicato

Campanha
Salarial 2012

O Sindicato estará dando
início à “Campanha Salarial de
2012” após o Carnaval! Os
trabalhadores que tiverem
sugestões para a pauta de
reivindicações devem entrar em
contato conosco. Alguns itens
que iremos incluir na pauta
foram sugestões de trabalha-
dores, como a criação ou
convênio com creche que
atenda à noite, para filhos das
mulheres que trabalham no
turno. Trabalhador, participe,
essas reivindicações são suas!

O governo brasileiro pediu ao
vice-primeiro-ministro chinês, Wang
Qishang – que esteve visitando o
Brasil – a criação de mecanismos de
"restrição voluntária" de exportações
por parte de empresas chinesas de
têxteis, confecções, calçados, eletro-
eletrônicos e siderúrgicas. A alterna-
tiva é uma salvaguarda, impondo
barreiras temporárias à importação
nesses setores, uma medida bem
mais restritiva ao comércio. Em
discurso durante almoço com a
delegação chinesa no Palácio do
Itamaraty, o vice-presidente, Michel

Governo brasileiro
pede à China que limite
exportações ao Brasil

Temer, disse que o Brasil está
preocupado "com o aumento maciço
e indiscriminado de produtos chineses
no mercado brasileiro", que provoca
o "deslocamento da produção
brasileira". Temer e Wang Qishan
presidem a Comissão Sino-Brasileira
de Alto Nível (Cosban), reunida
ontem. "Daí porque falamos em um
dimensionamento voluntário das
exportações chinesas", afirmou o vice-
presidente. A medida ainda não foi
adotada. Simplificando: importação
de produtos chineses pelo Brasil é
igual a desemprego.

Vem aí a 6ª Festa do Trabalhador! Com sorteio de automóveis,
vários outros prêmios e shows musicais! Apenas para os sócios do

Sindicato, não perca essa festa, filie-se já!

Cláusula Décima-Quarta –
Seguro de Vida

A CSN manterá, na vigência do
presente acordo, o atual seguro de
vida em grupo para todos os seus
empregados, com indenização de
52 (cinqüenta e duas) vezes o valor
da remuneração do empregado
(salário base, função de confiança,
vantagem pessoal – ATS), até o
limite de R$ 900.000,00 (novecen-
tos mil reais) por morte decorrente
de acidente de trabalho, inclusive
acidente de trajeto e também uma
indenização equivalente a 26 (vinte

Cláusula do acordo da CSN
que trata do seguro de vida

e seis) vezes o valor  da remunera-
ção do empregado por morte por
qualquer outra causa até o limite de
R$ 450.000,00 (quatrocentos e
cinqüenta mil reais); no último caso
com participação do empregado no
custeio.

Parágrafo único: A importância
recebida pelos dependentes do
empregado será passível de
compensação, na proporção em
que a CSN contribui para o custeio
da apólice, em qualquer eventual
indenização que for devida pela
CSN com base no mesmo evento.

Devido aos acidentes fatais ocorridos na CSN, o Sindicato considera
importante que os trabalhadores saibam que têm direito a um seguro de
vida, que consta do acordo coletivo. Veja a cláusula referente ao assunto:



Contrato advogados
rescindido

O Sindicato cancelou o contrato
que tinha com o casal de advoga-
dos de São Paulo, sobre problemas
previdenciários, conforme publica-
do na imprensa e divulgado nos
boletins, devido à falta de com-
prometimento do casal 20 (inclusive
tivemos informação que um deles
nem advogado é!). Eles faltavam a
reuniões e perderam documentos
importantes, e agora estão inven-
tando outras desculpas para sua
incompetência. Temos vários
processos em andamento contra a
CSN, como a meia hora de refeição,
PLR, horas noturnas, etc. Todos os
trabalhadores e aposentados que
entraram com processo durante a
parceria com o casal 20 podem
ficar tranqüilos. O Sindicato tem a
preocupação em não deixar que
ninguém seja prejudicado.

O artigo 62, inciso II, da CLT,
afasta o direito ao recebimento de
horas extras dos ocupantes de cargos
de confiança, mas não impede que
recebam em dobro os dias de
descanso trabalhados e não
compensados. Assim entendeu a 8ª
Turma do TRT-MG, ao analisar o caso
de um gerente das Lojas Americanas.

A relatora do recurso, juíza
convocada Ana Maria Amorim
Rebouças, explicou que as horas
extras não são devidas a detentores
de cargos de confiança porque
esses empregados não se sujeitam à
jornada diária/semanal estabelecida
pelo legislador. Entretanto, o
mesmo não ocorre no caso do
repouso semanal remunerado e
feriados, pois existe lei específica
que disciplina a matéria.

Trata-se da Lei 605/49. Em seu

Descanso em dobro
voto, a julgadora mencionou o
artigo 1º, que prevê que “todo
empregado tem direito ao repouso
semanal remunerado de vinte e
quatro horas consecutivas, preferen-
temente aos domingos e, nos limites
das exigências técnicas das empresas,
nos feriados civis e religiosos, de
acordo com a tradição local” . Já o
artigo 9º, estabelece que “nas
atividades em que não for possível,
em virtude das exigências técnicas
das empresas, a suspensão do
trabalho, nos dias feriados civis e
religiosos, a remuneração será paga
em dobro, salvo se o empregador
determinar outro dia de folga”.

Com esses fundamentos, a Turma deu
provimento ao recurso do trabalhador
para acrescentar à condenação o
pagamento, em dobro, de todos os
feriados legais, com os devidos reflexos.

Av
is

o! O Sindicato informa que estará de recesso durante a
semana do Carnaval, retomando as atividades na

segunda-feira, dia 27 de fevereiro.

Siemens Vai

Justiça do Trabalho

Adiantamento do
13º salário

Pagamento de
PLR para
demitidosOs funcionários da empresa

reclamaram que a Siemens Vai
não adiantou a primeira parcela
do 13º salário, como faz todos os
anos. O Sindicato entrou em
contato com a empresa, que
afirmou que este procedimento
não é corporativo, mas que, em
se tratando de prática local, irá
efetuar o pagamento. O
adiantamento será pago em
fevereiro de 2012.

Funcionários demitidos em
2011 que ainda não receberam a
proporcionalidade da PLR de
2011 devem procurar o escritório
da Siemes, na rua 2. A empresa
informou ao Sindicato que basta
o trabalhador fazer o pedido para
dar prosseguimento ao cálculo do
valor e informar conta para
depósito do benefício.

Depois de 12 anos, o imbróglio
judicial em que a antiga diretoria fez
mais uma de suas incompetênias foi
resolvido. O Sindicato firmou acordo
com o dono da loja que funcionava
na sede da avenida Amaral Peixoto.
Agora, vamos procurar parceiros para
construir no local um prédio com
salas comerciais, garagens e salas
para cursos profissionalizantes da
categoria.

Futuramente, iremos apresentar o
projeto e expor uma maquete do
prédio que ocupará o lugar da antiga
sede, que está muito deteriorada.

Imbróglio da antiga
sede resolvido


