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Assembleia salarial exige a sua presença
Ônibus com ar-condicionado será uma das principais reivindicações da campanha salarial

P o lo  i n d u st r i a l

É  l e i

Atenção: dispensa antes da data-base

Você quer ônibus de casa para o traba-
lho e vice-versa com ar-condicionado? Essa 
será uma das principais reivindicações da 
campanha salarial deste ano, no polo in-
dustrial.

Mas não basta apenas querer. É pre-
ciso lutar por isso e muito mais. É preciso 
aprovar a pauta de reivindicações para a 
data-base de maio. E você precisa estar na 

assembleia.
Ela será na primeira sexta-feira após o 

carnaval. Além de participar, você deve le-
var um ou dois companheiros. A pauta será 
longa e precisa da sua colaboração.

A reposição salarial com base na inflação, 
o aumento real, o valor da ‘plr’ e do tíquete 
alimentação também serão debatidos na as-
sembleia, que espera por você.

7 - março • 6ª-feira
18 horas • Subsede Cubatão

Avenida Joaquim Miguel Couto, 337

O trabalhador dispensado sem justa 
causa, no período de 30 dias antes da data-
base de correção salarial, tem direito à in-
denização adicional de um salário.

A garantia está nos artigos 9º das Leis 
6708-1979 e 7238-1984, ratificadas pelos 
Enunciados 306 e 314 do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST). Veja o que eles dizem:

Enunciado 306:
‘É devido o pagamento de inde-

nização adicional na hipótese de dis-
pensa injusta do empregado, ocorrida 
no trintídio que antecede a data-base. 
A legislação posterior não revogou os 
artigos 9º da Lei 6708-1979 e 9º da Lei 
7238-1984.’

Enunciado 314:
‘Ocorrendo a rescisão contratual no 

período de 30 dias que antecede à data-
base, observado o Enunciado 182, o paga-
mento das verbas rescisórias com o salário 
já corrigido não afasta o direito à indeniza-
ção adicional prevista nas Leis 6708-1979 e 
7238-1984.’

Além desses enunciados, vale destacar 
o 182, também do TST:

‘O tempo do aviso prévio, mesmo 
indenizado, conta-se para efeito da in-
denização adicional do artigo 9º da Lei 
6708-1979.’

Para pagamento da indenização, é 
preciso que o último dia do aviso prévio 

trabalhado, ou da projeção do aviso prévio 
indenizado, recaia no período de 30 dias 
que antecede à data-base.

Com relação à nova lei do aviso pro-
porcional, não houve alteração na matéria 
acima. Tomara que você não seja demitido. 
Mas, se acontecer, nessas condições, pro-
cure imediatamente o sindicato.

Assembleias de 2013 mostraram a força da categoria e resultaram em bom acordo salarial

Vespasiano Rocha
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Queimados na indústria de
Cubatão seguem internados
Acidentados estão na Santa Casa de Santos, mas famílias querem 
transferi-los para hospital da Cruz Vermelha, em São Paulo
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Dos cinco trabalhadores queimados por ácido 
sulfúrico no polo industrial de Cubatão, no final de 
2013, dois continuam internados, na Santa Casa de 
Santos.

Os acidentes são preocupantes. Várias indús-
trias estão sucateadas e suas diretorias empurram 
o problema com a barriga.

Volta e meia cai uma estrutura, há um vaza-
mento de ácido ou uma explosão, com mortes e 
sequelas. E ninguém toma providências, num total 

descaso com a vida dos operários.
O caso mais grave é do caldeireiro Sílvio Luiz 

Souza, 39 anos, da empreiteira MCE. Ele foi queima-
do em serviço na indústria Anglo American, antiga 
Copebrás, em 18 de dezembro.

O operário Wellington, da empreiteira Manserv, 
queimado com o mesmo produto na empresa Bun-
ge III, também segue internado, recuperando-se de 
cirurgia no pescoço.

A queimadura por ácido sulfúrico, diferente da 

causada por fogo, apresenta os sintomas dias de-
pois do ocorrido e tem diagnóstico mais demorado.

Os acidentes ocorrem frequentemente “por 
desleixo das empresas, que não disponibilizam téc-
nicos para acompanhar os serviços dos operários 
terceirizados”.

As empresas e as empreiteiras não participam 
das constantes reuniões do comitê permanente 
regional (cpr) sobre condições e meio ambiente de 
trabalho na indústria da construção.

i n s eg u r a n ç a

Com 55 cruzes, o nosso protesto

Centenas de trabalhadores de empreitei-
ras que prestam serviços a Usiminas protes-
taram, na manhã de 7 de fevereiro, diante da 
portaria da empresa.

Com 55 cruzes negras, simbolizando o 
número de trabalhadores mortos na fábrica 
de aço desde 1993, eles participaram de ato 
ecumênico, entre 7h30 e 9 horas.

O óbito mais recente foi 29 de janeiro, 
com o soldador Paulo Dias de Moura, 58 
anos, da empreiteira Delta, após cair de uma 
plataforma de 30 metros.

Com participação de sindicatos da região 
e de São Paulo, das centrais Força Sindical, 
CUT e UGT e familiares do morto, os manifes-
tantes soltaram centenas de balões de gás 
pretos.

Visivelmente emocionados, os colegas 
de trabalho de Paulo Moura empunharam 
as cruzes, ouviram discursos, rezaram o Pai 
Nosso, oraram evangelicamente e espalma-
ram as mãos espiritualmente.

O presidente do sindicato, Macaé Marcos 
Braz orientou os trabalhadores a fotografa-

rem e filmarem as condições inseguras de 
trabalho, recusando as tarefas perigosas.

“O certo é não ocorrer nenhum acidente, 
quanto mais com óbito”, ponderou o sindica-
lista, que lamentou a disponibilidade de ape-
nas dois fiscais do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) na região.

“O principal fiscal tem que ser cada um 
de nós. Não queremos fiscalização para mul-
tar as empresas, mas sim para interditar os 
locais sem condições seguras de trabalho”, 
destacou.

Sindicato armou protesto diante da Usiminas pela morte do companheiro Paulo Moura

Fotos: Vespasiano Rocha

2 7  d e  m a r ç o

Segurança 
em debate

As seguidas mortes e mutilações por 
acidentes de trabalho, na construção civil, 
montagem e manutenção industrial, serão 
debatidas no sindicato, em 27 de março, 
uma quinta-feira, às 18 horas.

O engenheiro de segurança do trabalho 
Jansen Wagner Gallo, o presidente do nosso 
sindicato, Macaé Marcos, e o técnico em se-
gurança na Petrobras e professor universitário 
Samyr Barcot serão os palestrantes. 

O debate será no amplo, confortável e bem 
equipado auditório da nossa sede, na Rua Júlio 
Conceição, 102, Vila Mathias, Santos. É promo-
vido pelo Sintracomos e Sinpolsan (sindicato 
dos policiais civis).

A diretoria do sindicato espera que você 
apareça por lá e fale sobre o assunto, faça suas 
perguntas e leve mais alguém junto. A nossa 
vida e integridade física precisam ser preser-
vadas.

Apoio


