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TRABALHADORES DTRABALHADORES DTRABALHADORES DTRABALHADORES DTRABALHADORES DA COMAU COBRAMA COMAU COBRAMA COMAU COBRAMA COMAU COBRAMA COMAU COBRAM
MÉDIA DE HORAS NO DSRMÉDIA DE HORAS NO DSRMÉDIA DE HORAS NO DSRMÉDIA DE HORAS NO DSRMÉDIA DE HORAS NO DSR

Realmente a COMAU
está se superando. Vári-
os trabalhadores procu-
raram o Sindicato, mos-
trando seus contra-che-
ques, para denunciar
que a empresa não pa-
gou a média de horas
extras no Descanso Se-
manal Remunerado
(DSR). Os funcionários
que trabalharam nos do-
mingos e feriados, no pe-
ríodo de agosto de 2003
a agosto de 2005 fica-
ram sem receber essas
médias de horas. A Lei
determina que as horas
extraordinárias habitual-

mente prestadas devem
ser computadas no cál-
culo do DSR.

Essas médias de ho-
ras sobre o DSR é um
direito de todos os fun-
cionários da Comau
que, durante o período
trabalhado, obrigatoria-
mente devem receber.

O Sindicato vai ofici-
ar a empresa, buscando
reaver este prejuízo cau-
sado aos trabalhadores.

Veja, no quadro ao
lado, fórmula de cálculo
da integração das horas
extras no descanso se-
manal remunerado.

A integração das horas extras no descanso semanal re-
munerado, calcula-se da seguinte forma:
- somam-se as horas extras do mês;
- divide-se o total de horas pelo número de dias úteis
do mês;
- multiplica-se pelo número de domingos e feriados do
mês;
- multiplica-se pelo valor da hora extra com acréscimo.
 Fórmula:
 DSR = (valor total das horas extras do mês ) xDSR = (valor total das horas extras do mês ) xDSR = (valor total das horas extras do mês ) xDSR = (valor total das horas extras do mês ) xDSR = (valor total das horas extras do mês ) x
domingos e feriados do mês  x  valor da hora extradomingos e feriados do mês  x  valor da hora extradomingos e feriados do mês  x  valor da hora extradomingos e feriados do mês  x  valor da hora extradomingos e feriados do mês  x  valor da hora extra
com acréscimo número de dias úteis  com acréscimo número de dias úteis  com acréscimo número de dias úteis  com acréscimo número de dias úteis  com acréscimo número de dias úteis                  

F Ó R M U L A:

Vários trabalhadores de
outras gerências da CSN,
como por exemplo os da
GDL, manuseiam agentes
de natureza química (óleo
mineral e pó de sílica) du-
rante as suas atividades la-
borativas. Aliás, a exposi-
ção a este agente insalu-
bre de natureza química
conforme mencionado nos
boletins anteriores, asse-
gura, o pagamento do
adicional de insalubrida-

GDL TGDL TGDL TGDL TGDL TAMBÉM TEM QUE ENQUADRAR O OLÉOAMBÉM TEM QUE ENQUADRAR O OLÉOAMBÉM TEM QUE ENQUADRAR O OLÉOAMBÉM TEM QUE ENQUADRAR O OLÉOAMBÉM TEM QUE ENQUADRAR O OLÉO
MINERAL  E PÓ DE SÍLICA NO PPPMINERAL  E PÓ DE SÍLICA NO PPPMINERAL  E PÓ DE SÍLICA NO PPPMINERAL  E PÓ DE SÍLICA NO PPPMINERAL  E PÓ DE SÍLICA NO PPP

A atividade desenvol-
vida pelos trabalhadores

agentes insalubres no
ar, quais sejam partícu-
las sólidas de sílica (RE-
TIFICADORES). A con-
centração muito elevada
do material pode se
apresentar como agen-
te causador da pneumo-
coniose (si l icose) no
ambiente de trabalho da
empresa. A exposição
ao elemento insalubre
(pó de silica), também
assegura a insalubrida-

O Sindicato estará noti-
ficando à CSN, solicitan-
do que seja feito o en-
quadramento dos agen-
tes químicos (óleo mine-
ral e pó de sílica), nos
PPP´s dos trabalhadores
da GDL. Bem como o
lançamento do Código
GFIP 04 e o pagamento
do adicional de insalu-
bridade no grau máxi-
mo. Queremos saber, o
que o gerentão da GDL,

...............a exposiçãoa exposiçãoa exposiçãoa exposiçãoa exposição
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to do adicional deto do adicional deto do adicional deto do adicional deto do adicional de
insalubridade noinsalubridade noinsalubridade noinsalubridade noinsalubridade no
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da GDL, implica na eli-
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Ajudante e Aux. de serviços gerais......................................R$ 820,00

Lubrificador.......................................................................R$ 1.329,24

Eletricista F/C, Manutenção, Montador............................R$ 1.410,86

Maçariqueiro.................................................................   R$ 1.410,00

Mecânico Ajustador........................................................  R$ 1.410,86

Mecânico Manutenção.................................................... R$ 1.410,86

Mecânico Montador..........................................................R$ 1.410,86

Montador de Andaime....................................................R$ 1.410,86

Soldador Mag 3G AS.......................................................R$ 1.606,75

Mestre..............................................................................R$ 2.049,83

Encarregado.................................................................... R$ 2.532,55

TABELA SALARIAL DE ALGUMAS
PROFISSÕES DO SETOR

METALÚRGICOS NAS EMPRESAS
DE ANGRA DOS REIS

COMAU não fornece lancheCOMAU não fornece lancheCOMAU não fornece lancheCOMAU não fornece lancheCOMAU não fornece lanche
para os trabalhadorespara os trabalhadorespara os trabalhadorespara os trabalhadorespara os trabalhadores

Os metalúrgicos da
COMAU, que estão traba-
lhando no reparo geral da
LTF-3, estão revoltados
com a direção da empre-
sa que se nega a fornecer
lanche. Esses trabalhado-
res estão cumprindo carga
horária de até 16 horas.

É mais fácil premiar tra-
balhador que fura a gre-

A direção da empresa
SANKYU vem oferecendo
aos seus funcionários café
da manhã da pior espécie.
É pão murcho e café ralo.

O Sindicato vai notificar
a empresa, exigindo o cum-

Café ralo e pão murchoCafé ralo e pão murchoCafé ralo e pão murchoCafé ralo e pão murchoCafé ralo e pão murcho
é o que a SANKé o que a SANKé o que a SANKé o que a SANKé o que a SANKYU ofereceYU ofereceYU ofereceYU ofereceYU oferece

primento do que está no
acordo coletivo, que asse-
gura o fornecimento do
dejejum com qualidade.
Sob pena de aplicação da
cláusula de penalidade
prevista no ACT/2007.

ve, pagando R$ 180,00,
do que tratar o funcioná-
rio com dignidade.

Aliás, em falar em
“premição” (famoso Kit
Pelego), o clima está es-
quentando dentro da em-
presa. Há gerentes tendo
divergências quanto a
responsabilidade desta
“premiação”.

O Fundo de Garan-Fundo de Garan-Fundo de Garan-Fundo de Garan-Fundo de Garan-
tia do Ttia do Ttia do Ttia do Ttia do Tempo de Servi-empo de Servi-empo de Servi-empo de Servi-empo de Servi-
çoçoçoçoço (FGTSFGTSFGTSFGTSFGTS) é constituído
pelo total dos depósitos
mensais que os emprega-
dores depositam nas con-
tas abertas na Caixa Eco-
nômica Federal em nome
dos  seus empregados.

Até 1966, todo empre-
gado que cumprisse 10
anos de trabalho em uma
empresa tornava-se está-
vel, e apenas poderia ser
demitido por justa causa
ou em troca do paga-
mento de uma indeniza-
ção. Como essa indeniza-
ção acabava representan-
do um valor muito eleva-
do, para o qual os empre-
gadores não se prepara-
vam, na prática, muitos
trabalhadores era demiti-
dos pouco antes de com-
pletarem o decênio ou
simplesmente não era
pagos e eram obrigados
a reclamarem seu direito
na justiça.

Apontado como en-
cargo que onerava as
empresas e não favore-
cia os empregados, a
saída adotada foi a cri-
ação do FGTS, em alter-
nativa à estabilidade,
como um fundo que os
empregadores manti-
nham durante o contra-
to e pelo qual os empre-
gados poderiam optar.

A partir de 1988, com
a extinção da estabilida-
de no emprego para em-
pregados de empresas
privadas, todos os traba-
lhadores contratados são
obrigatoriamente filia-
dos ao FGTS.

Os recursos do FGTS
são destinados ainda
para aplicações nas áre-
as de habitação, sanea-
mento e infra-estrutura.

Todo trabalhador re

gistrado possui uma con-
ta na Caixa Econômica
Federal, onde o empre-
gador deve depositar o
valor referente a 8,5% do
salário bruto desse tra-
balhador referente a data
base.

Quando o trabalhador
é demitido sem justa cau-
sa, o empregador é obri-
gado a fazer o depósito a
título de multa na conta do
trabalhador, essa multa é
no valor de 50%, dos
quais 40% para o saldo
total do trabalhador no
momento da demissão
(levando em conta que
todos depósitos mensais
tenham sido realizados) e
10% a título de contribui-
ção social, Ficando isento
dos 10% unicamente os
empregadores domésti-
cos que optaram por re-
colher o FGTS do empre-
gado, única possibilida-
de, inclusive, em que o
depósito do FGTS é facul-
tativo. Por ser categoriza-
da como poupança, essa
conta recebe no dia 10 de
cada mês rendimentos e
atualização . A taxa de ju-
ros é de 3% ao ano.

Solicitação do SaqueSolicitação do SaqueSolicitação do SaqueSolicitação do SaqueSolicitação do Saque
Quando há rescisão de

contrato, cabe ao empre-
gador comunicar o ocor-
rido à CAIXA por meio do
canal eletrônico conectivi-
dade Social. Em até 5 dias
úteis, munido da docu-
mentação exigida, o tra-
balhador poderá sacar
seu benefício. Nos demais
casos, a solicitação de sa-
que é feita pelo trabalha-
dor ou seu representante,
que comparece a uma
agência da CAIXA portan-
do os documentos devi-
dos. O  também é libera-
do em até 5 dias úteis

O QUE É O FGO QUE É O FGO QUE É O FGO QUE É O FGO QUE É O FGTS?TS?TS?TS?TS?


