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ESCRITORIO DE ADVOCACIA

ROBINSON SOARES DE ALMEIDA 

EXtIIJ. SR. DR. PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 
REGIO.
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0 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMRCI0 DE 

TIMöTEO, CCC iiQ 20.183.448/0001-03, •sodiado a Rua 5 do.Maio, Q 

130-A,Centro 2 ern Acesito,Tirn6teo, MG. 9 porseu advogado infra 

assinado, "ut" instrumento do procuraço anaxo, yarn, corn funda-

mento nos arts. 856 a 859 da Consolidaa das Lois do Trabalho, 

requerer a V. Exa. a instauraço do dissldio coletivo contra 
ADISA AO DIESEL S/A, CDIII 0 CCC flQ 18e023.630/000147, sediada' 

-8R. 381, 1<,n 196, em Acesita, Timteo, MG., tondo em vista as 
fetus a fundamentos seguintes: 

I - Coma	 pb1ico e not6rio o elevado au-

mento do custo de vide, agravado corn a inf±aco alarmante, tar-
nararn vedadeiramente insuficiantes as salaries qua etuelmente 

parcebam as integrantes do categoria representada polo Susciten 
to a empregados do Suscitada, impondo-se desta forms urns juste 
raviso dasses sa1rios. 

2 - Ressalta-se quo as empregadas do Susci 
tads integram uma categoria mis profissionalizada, suscetibili 
zando, dal, urn sa1rio meihor, diferenciado do quo consta do 

Convença firm.da corn a Fsderaço do Comrcio1do Estado de Mi - 

nos Gerais, ji qua so splice i categafia em gerel, injusto, am' 

termos. de marcado, pars as memos. 

3 - Atandendo sue motivos apontados, as as 

sociados do Suscitante a empregados do Suscitada, reunidos em 

Assernblia Garal Extraordinria, regularmente convocads a pre-
cesseda, rasolveram pleitear sumento salarial a outros mais be-

neficios de alcanca econmico, social, administrative, sindical 
..satde a segurnça do trabaiho, em negaciaço diferenciada a 

Rua Boa Vista, 149 - Sala 304 - Fone 841-3387 - Coronel Fabriclano - Minas Gerais



I /;

S	 S 

-	 .	 .'...,

-.	 1.	 - 

	

-L	 . 

•	 L. -	 ..	 .".-.

	

J.	 •-

J .. ..,	 •	 .•	 •.._ .	 .	 ...	 •	 . 	 - 

•	 -•	 •	 -	 -,•	 .	 -	 -	 V	 -.	 .	 --

S	 .-	 ..	 •_j.	 -	 -	 . 	 -.• 

-	 ..	 . 	 . 	 .-	 •	 ••



ESCRTORIO DE ADVOCACIA 
ROBINSON SOARES DE ALMEIDA 

parts do Convenco referida, diratarnente corn a Suscitads.. 

4 - 0 reajuste sularial pleitasdo apenas re_ 

coloca, em parts, as aalrios no nivel do seu podor de consume' 

anterior. 0 aumento real a a produtividade yam, simplasmante, 

repassur nos trabaihadores do Suscitada urns poquena parcels do 

qua contribuirarn na poasibilitsço dos bans resuitades qua tern' 

a mesma alcançadoo t urns poapoata razovel a psuta de reivindi-

caco,digo, reivindicaçes pars a suscitada, no medida, inciusi 

vi, em qua a sits desanfresda doe proços pods, j floe prximoa 

primeiros mesas, corroer totaimente ease aumento. Oases mode a 

ponto de vista, o aumento qua se pretend* 	 urns garantia mini - 

ma de mentor urn piss—de poder aquisivo nessa conjuntura de sits 

daaenf'r.ada do preços. 

.

	

	
5 - Cabs, aqui, lembrar qua a Suscitada tern 

coma atividade oficine de reparos em veiculos Mercedes-Benz, * 

corn venda a revenda de paces a veiculos, cujos aster tern lcan-

cads as rnaiares aumentos j havidos no pals, cuja inrlaço foil 

incorporada ace rospactivos preços. 

6 -	 qua so considarar, ainda, a nivel do' 

rnarcado, qua a Suscitads, nests aspacto, page sos seus emprega-

doe urn solaria incompativel corn a categaria profissianal doe 

mesmos, eabendo-se qua, am termos deequiparaco, outras Com,en 

çoes firmadas corn outras Fed.raçea, a ex.mplo do qua se acesta 

presents, contempiam meihormente as empregados, a qua as pre-

tends atravs de urn ocordo justo. 

7 - Foram feitas varies reunies de negscia-

ço, urns no pr6pria sede do Suscitada a dues no Subdelegacia Re 

gional do Trabaiho, em $atinga, conforms comprovantes anexo8,' 

no se tendo alcariçade qusiquer avenço aceitvel. Em decorrn - 

cia do total intransigncia a insuscetibilidade do Suscitada pa 

ra corn sous empregados, estee, decidiram pale movirnento pare - 

diets, deflagrando a grave no dia 16 deste mes do Dezembro, as 

7:30 horas.

8 - A Suecitada, no reunio havida no Subdele 

gacia, esclareceu qua,. quanta a data-base no havens qualquar' 

problerna, no a tendo, no entanto, garantido atravós de docurnan 

to.

9 - A pretenso doe empregados da Suscitada * 

as traduz no pauta de Reivindicaçes qua a Suscitante ihe apre-

sentou, vazada nos seguintes termos: 
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fljç ESCRITORIC DE ADVOCACIA I 
ROBINSON SOARES DE ALMEIDA 

PAUlA DE REIVINDICA0 - CAMPANHA SALARIAL 1988 - FUNCI0NRI05 

DR ADISA. 

01 - Nests oportunidade, salientamos qua indiscutivelcnente, to - 

mos a colocar coma prirnairo item a garanti* da Data-Base nos mul 

des stuais. 
02 - Reajusta salarial pole IPC plane, deduzidas as antecipaçaes 

aalariais aspont&neas ou compulsSrias javidas no periodo. 

03 - EuUIPARAçoSALARIRL 
Pare mecnica,1ariternagem e pintura - A - mesmo salaria; 

Para mednica, lanternagern a pintura - B - masmo sa1rio; 

Para mecnica, lantegr,digo, lanternagern e pintura - C - 

meamo sairio. 

04 - Piac minima para todos as trabalhadores do 3,5 salario ml'- 

.	 nima do referncia, mantendo acs cornissionistas assegurada alm 
do piso a comisso qua recebem. 

05 - Auxiliar do escrit6rio do mec&nica - Cornisso do 5%0 

06 - ESCRITORIO: C1assificaça coma cardoxista a solaria compa-

tival.coma..funçiode acordo corn a salrio do inoreado. 

07 - Aurnonto real de salrio no valor do 40% ( quarenta par can 

to ) Para todos as ?uncionrios a ser aplicado ao salrio vigen 

to em 19 do dezembro do 1.988, aps aplicaço do IPC. 

08 - Aumento do 15% ( quinze per canto ) a titulode produtivi-

dade para todos as funcionrios a partir do dezembro de 1.9881' 

em cirna dos salrios j roajustados. 

09 - Quos as horas extraordinrias sejarn pagas corn adicionol do 

100% ( cern per canto ) sobre a hoia normal. 
10 - Pagamanta do anu&nio raf'erente a 1% ( urn par canto ) do sa-

lrio.percebido ja reajustado. 

11 - Retorna do frias igual 240 horas. 

12 - MDIA DAS C0MISSEB: Qua para efeito do c1cu1b do read - 

so, fries a 13$ salrio, au seja, feito na rndia dos 3 (tree) 

mesas 1tirnoa. 

13 - A empress fornecera gratuitamente,uniforme 005 empragados 

na proporço do 1 (urn ) pare cada 3 ( tree ) mesas, inclusive 

calçados a qua as uniformes tenharn urn tecido mais resistente. 

14 - A empress fornecerL aos seus funcionrios gratuitamene Ian 

che a cafe. 
15 - Os funcionrios no pagaro a alrncco quando estiverem fazen 

do. horas extras. 

16 - Maihorar a almoço a na falter a sobremesa. 
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ESCRITORIO DE ADVOCACIA' 
ROBINSON SOARES DE ALMEIDA 

Ll

17 - Os funcionaris qua trabalham corn produtos qui
r
rnicos tarao 

direito a 1 ( urn ) litro de leite par dia. 

18 - Assistncia mdica aos funcionrios e familiares par con-

ta da empresa. 

19 - Os funcionrios tero diroito 1 C.I. case no bata a car-

to de ponto e essa C.I. dever seassinada cam cpia para a 

I uncionrib. 

20 - A empresa colocar garaem para bicicletas. 

21 -.0 funcionrio ter direito a 2 dias Cteis no mes pars (Id 

ga) pars resolver problemas pariculares, digo, particulares. 

22 4. A empresa colocara a manteri urna farmacinha pars as sous 

?uncionrios. 

23 - MATERIAL DE sEGuRAwç: Pistola, filtro, raposiço a meiho 

rarnentodornaterial a botina, gaiola, mesa giratria a trocar' 

as farrarnentas manuais de use geral, protaor,digo, protetor au 

ricular. 

24 - No pagamanto do mes do dezembra do 1.988, a ampregador 

descontara a importncia de urn dia de salrio de todos as tra-

baihadores abrangidos pela presents Convenço Coletiva, deven-

do recoiher as valores ao Sindicato dos Empregados no Comrcio 

do Timteo atraves do guias prprias, ate a dia 15 ( quinzo ) 

de janeiro de 1.989. 0 recoihimento sera'er efetuada no Banco do' 

Brasil S/A, sob pens do multa do 40% ( quaronta per cento ) e 

juros rnoratrioa de 5% ( cinco par canto ) ao mae, dovendo 0 

empregador encarninhar cpia de cornprovaço do dep6sito ao Sin-

dicato dos Empregados no Comrcio de Tim6teo, acompanhada da 

relaço nominal dos epregsdos do qual constarn as valores dea-

con tados. 

As parcelas constantes dcsta c1usula sero descontadas apenas 

dos empregados qua tiverem sido admitidos no empresa ati a dia 

30/11/88. 

25- Ficarn garantias todas as clusu1as da Concenço Anterior

vigenta ate'30 de Novernbro de 1.988 9 conforme cpia anoxa a qua 

fic fazendo parts integrante do presenta petiço, pars a ano 

de vigncia fruto desta negociaço, entendendo-se, todavia, pa 

ra aquelas quo no foram mtria do rnddificaço neate instru - 

mento. 

26 - Fica assegurado so Ministrio do Trabaiho a direitt• do 

fiscalizar a autuar no caso do no cumprimento da Convenço Co 

letiva.
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ESCRITORIC DE ADVOCACIA 

T4
ROBINSON SOARES DE ALMEIDA 

27 - A empregadora reconhece a exiatncia de agentes insalubres 

nas areas mecnica, pintura o 1anterragem, comprometendo-s pa-

ra corn as ernpregadas quo trabaiham nos respectivas sator&s ac 

pagamento do adicional respective no grau mdio. 

10 - Na hiptese do conciliaço., as percentuais 

ploiteados podero servir do base par-4 a mesma, corn as dornais 
reivindicaces rotro apontadas a constontes da Pauta do Reivin-

dicaçes, anexa, quo fica fazendo parte integrante desta. Escia 

rede-8e quo, em case do conci1iaço, a suscitante pretende am-

da, estabilidade per 1 ( urn ) ano, ao puniço aos grevistas e 

pagarnento dos dias parades* 

11 - 0 Suscitante pretende, ainda, a mantenço da 

data-base, em IQ deDezembro, no garantida documentalmente pe 

la Suscitada, apesar da instauraço do presente dissidia coleti 

vo ap6s aquea data. 

12 - 0 suscitante, por sue vez, anexa	 presente c 

pie do ropresentaço qua fez Subdeieacia Regional do Traba - 

iho, ccrn dentncia do quo a sucitada vem burlando a 1ogis1aco' 

prpria, admitindo, sern contrato, substitutos pare osrngrevistas. 

13 - A presente representaço vai instruida corn a 

documentaço seguinte: a) Pauta do Reivindicaçes; b) Credanci-

al do represontaço sindical; c) Procuraço outorgada ao advoga 

do; d) exemplar do editql do concocacao da Assernb1ia Coral; a) 

c 6 piada Ate do Posse; f).Cpia da Ate da Assamblie Coral Ex - 
traordinria quo dacidiUpelo fechamento da pauta do reivindica 

çes, autorizou a instauraço do dissidio coletivo, do desconto 

do urn die do salrio par ocasio do acordo ou sentence normati-

ve a favor da entidade; g) reiaçao dos associados quo participa 

ram da Assomblia Coral Extraordinria;h) Co'piaA da presante 
petiço a ser onviada a Suscitada; i) Copies dosacordos anterio 

res firmados corn a Federaço do Carnrcio do Estado do Mines Cc - 

rais; j) cpia do conveço firmada pole Eederaço des Industries 
do Estado do Mines Corals; 1) c6pia da caste	 Suscitada rerneten
do a Pauta do Roivindicaçes; m) cpia da reptesentaço feita 

Subdelegacia Regional do Trabaiho; n) Carta 	 Subdelegacia Re 
gional do Trabaiho notirica,digo, naticiandoa paralizaço e so-

licitando interrnodiaco; a) carta Suscitada pedindo negociaço 

at a die 15 de dazembro, pare so evitar agree; p) carte eisan 

do a Suscitada a paralizaço dos ompregadas; q) cpia des atas 

des dues reunies realizadas na Subdologecia Regional do Traba 
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ESCRITORIO DE ADVOCACIA 
ROBINSON SOARES DE ALMEIDA 

Iha; r) nota da Imprensa alertando sabre a possve1 paralisaco; 
s) informativd do Suscitante 	 categoria sabre a greva. 

Face ao exposto, requer a ti.Exa. a notificaça 
da Suscitada, prosseguind-se ati final julgamento, nos procisos 
termos legais, cuja procedancia do pedido se pspera, par aer de 

direito e merecida.

JusTIçA. 

Do iimcSteo para 
Bela Horizont	 27	 Dezembro de 1.988. 

Pp,

ROBINSO4 SWES 0LGLMEtDA 0A11-M26b?7CPF84$11 
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DE REIVINDICA0	 CAMPANHA SALARIAL 1988 - FUNCI0NRI0S DA ADISA 

01 - Nesta eportunidade, salientarnos qua iniscutive1mente, temos a cole 

car coma primeiro stern a garantia da Data-Base nos modes atuais. 

02 - Reajuste salarial polo IPC Plano, deduzidas as antecipaçes salari 

ais espontneas au compulsrias havidas no perede. 

03 - EUUIPARAC0 SALARIAL 

Para rnecnica, lanternagem e pintura - A - mesmo salrio 

Para mecnica, lanternagen e pintura	 B - mesma sa1rio 

Para rnecnica, lanternagem e pintura 	 C - mesmo sa1rie 

04 - Pisa minima para todos as trabaihadores de 3,5 sa1riomnirno de re 

f'erncia, mantendo aos comissionistas assegurada slam do Pisa a Ca-

rnisso qua recebem. 

05	 Auxiliar tie escritrio da rnecnica - cornisso de 5%. 

06 - ESCRITRI0: Classiricaço coma cardexista e salrio compativel corn' 

a runço do acrdo corn a sa1rio do rnorcadp. 

•07 Aumento real de salrio no valor do 4 0%( q uarente per canto) Para to 

dos as runcionrios a ser aplcado ao salrio vigente em 1 9 do dc-t 

zembro do 1988, ape's aplicaça do IPC, 

08 - Aurnento do 15%( quinze per ceato) a ttu10 de produtividde Para to- 

dos as funcionrios a partir do dezombro do 1988, cm cirna doe sal- 

rios ja reajustadas. 

09 - Quo as horas extraordinrias sejarn pagas cern adicional do 100%(corn' 

par canto) sobro a hora normal. 

10 - Pagarnentode anunia referents a l%(um car canto) tie sa1rio perce-

bido ja reajustado, 

11 - Retarno do Prias igual a 240 horas. 

12 - MDIA DAS C0MISSES Quo Para ereito do cicu10 do rescisc, rrias 

.	 0 13 salrio, ou seja f'eito na media dos 3(treis) moses U51times. 

13 - A empresa fotnecer gratuitamente, uniforms aos emprogados na pro-9 

porço do 1(um) par a cada 3(treis) moses, inclusive calçados e quo 

as uniformes tenharn urn tecido mais resistants. 

14 - A empresa Pornecer ace seus runcionrios gratuitarnente o lanche e 

cafe" 

15 - Os ?uncionrios na pagaro a almoço quando estiverern razeado hares 

extras. 

16 - Meihorar a almoço e no f'altar a sobremesa, 

17 - Os runcionrios quo trabaiharn cam produtos quirnicos tero direito a 

1(um) litro do bite par dia.
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18 - Assistncia mdica acs funcionrios a t'amiliares par conta da empre 

sa. 

19 - Os funcionhios taro direita	 C.I. case no bata a carto de Pon-
to a essa C.I. dever	 assinada corn cpiz para.o funcionr1o. 

20 - A empress co1ocar garagem pars bicicletas. 

21 - 0 f'uncionrio tera direito a 2 dias iteis no ms Para sair (f'olga)' 

Para resolver problemas particulares. 

22 - A empress calocara amantera urna f'armacinha pars as seus runcionri 

Os, 

23 - MATERIAL DE SEGURANçA: Pistols, filtro, repsico e meihoramento do 

material e batina, gaiola, mesa giratria e trocar as ferrarnentas ' 

manuals de usc geral, protetor auricular, 

24 - No pagameno do ms de dezernbro de 1988, a empregado descontsr a 

irnporncia de urn dia de sa1rio de todos os trabaihadores abrangi-

dos pela presents Conenço C1etiva, devendo recoiher as valores 

an Sindicato dos Ernpregados no Carnrcio de Tirnteo atravs deguias 
proprias, ate'o dia 15(quinze) de janeiro de 1988. 0 recoihimento 

sera efetuado.no Banco do Brash S/A, sob pens de multa de 40%(qua-

rents par canto) e juros moratj-ios de 5%(cinco par canto) an rnes,' 

devendo o empregador encaminhar cpis de comprovaço do depsite an 

Sindicato dos. Empregados no Comrcio de Timteo, acompanhada da re 

laço nominal dos empregados da qual constarn as valores descontados,, 

As parcelas constantes desta clusula ssro descontados apenas dos 

empregados qua tiverem side admitidos na empresa ate'a dia 30/11/88 

25 - Fica garantido todas as clusu1as da Convenço Anterior, vigente 

ate'30 de novembro de 1988, pars a ano de vigncia fruto dessa nego 

ciaço entendendo-se tadavia pars aquelas qua no foram matria de 

*	 modificaço nests instrumento, 

26 - Fica assegurado so Ministrio do Trabalho o direita de fiscalizar 

autuar no case de no cumprirnento da Convenço Coletiva. 

27 - A empregadora reconhece a existncia de agentes insalubres nas 

mecnica, pintura e lanternagern, comprometendo-se pars corn as empre 

gados qua trabalharn nos respectivos setores so pagarnento do adicia-

ca1 respectivo no grau media.
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0 MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHU 

FAZ SABER a quantod eita CARTA virem que, aiendendo ao qtie reque?'eu 1 "11SSOCIA00 PROFISSIONAL 

DOS Ef1PREGADDS NO COMRCIO DC TIMTEO". 

corn kde em TTMTEO	 no ESTPD	 E NINAS GCRAIS

reJolve 
aprovar o ,'epec/jpo e/a1uto, e reconJec-1...., oob a denorninaçao de SINDICATO DOS EMPRE GADOS NO COMRC ID 
DC TIM6TEO,

cOdigo_DO '9.O194C .0 

cOrno tiindicato repredenta/ivo )A CAtEODRIA PROFISS1OftL -'Ei1PRECADO5 NO CDMERCIO(prepo5tos do comrcio em ge 

ra1'	 - INTEGRANTE DO IQ GR'JPO "EMPREGADOS NO CONRC:O" DO PLANO DA CONFEDERACO NACIONAL DOS TRABALHADO 

DES NO COMERCID,

no 6ae ierrilorialDO MUM icf p io DC TIMOTEO

I 

t	 1. 
I	 I	 .t 

corn Sede en TMTEO	 no ESTADO DC MINAS 

GERAIS	 ___de acorda corn a4 di poJicàed da CONSOLIDAcAO DAS LEIS DO TRABALHO. 

Brasilia—. _de	 ...de wZ..

F,.



Re/erncia.. 'Processo n.' MTb-2426C 00 08	 de 19 B 

A prsente CART A fka negidirada no livro 

0 MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO, atendendo ao quo 
requereu o Sindicato dos Empregados no Comércio de Timóteo, Estado de Minas Ge - 
rais, através do processo MTb. 24260.013526/86, firma a presente apostila para 
estender a base territorial da entidade requerente ao municipio de Coronel Fabri 
ciano, no mesmo Estado.

Em, TO de,.wLi.€c..	 de 1987. 

ALIit PAZ4KNOTTo PINTO 

o que	 cOPi \fo'tQtátioa está Igual 
ginal qu'.\ r\Miapresentada. 

Q referido\	 dou fé. 

A L V E S 

T I T 13 LA B 

I! 

Con 15 de mai	 de 19 8 

	

Zü14	 A4p	 e'd.i. 
ua. Adm. M.I. 52 

(C—go do S.oldo,) 

•	 C ON F ER E 

tMftrsh -%03 
7O43 

•	
VISTO 

C#d.4LA, Ccrn. d. 
o4.nd 4. COS•

VISTO 

/..	 S.) 

'Dia LIIb,w..n 
a. A.aMaa 8étdJcae

:1.



ESCRITORIO DE ADVOCACIA 
ROBINSON SOARES DE ALMEIDA 

PROC URAcAO 

OUTORGANTE(S): SINDICT.O DOS EMPREGADOS NO COM1!RCI0 DE TIMTEO, 

corn o CGC riQ 20.183..448/00O1,fl3, sedido 6. Run 05 via Main 

m g 330— \ crtr	 csit€ -	 - 

OUTORGADO(S): Dr. Robinson Soares de Almeida, brasileiro, casado, advogado, ins-

crito na OAB-MG sob o n.° 25.577, CPF 056.548.316-15, corn escritOrio a Rua Boa Vista, 

149, Sala, 304, Centro, Cel. Fabriciano, MG 

PODERES: For este instrumento particular de procuraçao, lido e achado conlorme, 

o(a)(s) outorgante(s), acima qualiticado(a)(s), nomeia(m) e constitui(em) seu(s) bastante 

procurador(es) o(s) outorgado(s) acima qualilicado(s), ao(s) qual(ais) outorga(rn) os po-

deres gerais para o loro, em qualquer instância, (ad judicia et extra judicia) e mais 

os de receber, dar quitaçao, transigir, desistir, firmar cornpromissos, substabelecer 

corn ou sem reserva, e mais o(s) de _propor a instauraç.o de dissdio co-

letivo. 

an 

valendo os termos ora inseridos datilograficarnente. 

• .'	 y.. 

.'\

Cel. Fabriciano, 27 de dezembro_de 19_88 

c: g it / 0C hOC)O /V7P 

A 

0 &^\A, MENPOPJC',A	

I 

Rua Boa Vista, 149 - Sala 304 - Fone 841-3387 - Coronel Fabriciano - Minas Gerais



Ll 

0



>c 

EDTrAL, 

0 Chibe de Dirmm Lojstas de Coronet Fafr,jcja,w, CONVOCA os 
--£óciosD eorespam umAssernbiêkz Er aordjnd,ja a realizar-se no dia 
09111/88 âs20.0Oh, em sua Sede em prirneb-a convocaç, corn presença ml-. C C) iwne de 50% dos sôcios Diretores ouem segunda corn çao4s2o:3oj corn	 -' -	

de	 Dkerorwpm a segglinfe de5bemça0: —EIek!Jo.D&mfia btênjo 88189 

-. SINDICATO DOS EMPEGADOSJOCCJCtO 
U c& 	 DE TMOTEo COJ1ASE:rTERRIT&R1ALEM 

•Qz	 CORONEL FADE ICIANO 
-	 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORD!NARIA 

EDITALPECONVOCAcAO 
presente Edital, ficarn convocadostodosos.traba.. 

ilhadores associados do -Sindicato dos Empregados no Co-VD	 ,. m0c,ø de Timóteo corn base territorial em Coronet Fabricia- 	 - 
cm, que sc encontram qultes corn suas obrigaçöes estatutárias 
para a Aemblép a Geral Extraordinâria em primeira convo-

às 1830 horas e em segunda convocaçao as 1930 ho- 
43s;3) odia 26 ce outubro de 1,288, no Salâo-Paroquial a rua	 ,	 .. 
Doutor Querubino n° 303 Cel Fabriciano, eno dia 27 de ou- 
tubro de 1.988, no Salão Paroquial a Praça 1 de Mato, s/n0,	 r centro Acesita-Timóteo, para discutirem e dehbe,-arern ose- 

O	 A—  
guinte:

	

Leitura do Edital 	
-	 = 

 :-..	
E• 

B - Autorizagbo a diretona Para firmar acôrdo ou Con- 
venção Cotetiva de Trabalho l.corn as empresas e/ou corn a 
Federaço do Comércic do Estado de Minas Gerais oususci- 

-	 tar Dissfd,o Coletuvo	 -	 -,	
4 C - Apresentaçao da pauta de relnvidicacoes e aprova- 	 F L	 çao da mesma as Empresas e/ou a Federaçao do Corn érc,o do 

Estadode Minas Gerais 	 - 

W	
:.	 T1MOTE.O.20DEOUTUBRODE188	 --

FL'ZABETH ALMEIDA ARRUDA -	
PRESIDENIE	 r-n 

C)



E
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SINDICATO 005 EMPREGADOS 'NO COMRCIO DE TIMTEO CDII BASE TERRITORIAL 7 
EM FABRICIANO; 

Rua: 5 ce Maio	 130 A	 Contra	 Acesita 

CEP: 350174	 Timtao	 Minas Gerais 

ccc: 20 9 183.448/000103	 CartaSindical: 17/05/85 

TERMO DE POSSE 

Aoa onze a doze dies do Ms do Agosto de MIl novecentos a citen 

to e cito no sede deste Sindicato, no rue 5 do Maio N9 130.A, no ci. 

dade do Timteo, Estado do Minas Gerais, f'oi realizada a solenidade 
do posse da diretoria Conso].ho Fiscal desta rgo do classe, cujas 
eleices f'oram nosdias onze a doze do Mil novecentos a oitonta e 

• oito, tendo sido apresentado pelos aleitos a dacumento •a qua 80 rate 

re a art. 532 §2 do CLT. 
Em seguida a instalaça da mesa polo Sr. Grimaldo Jose'os do Souza 

foram convidados a nela tomar assento as Srs. Murilo Cardeira Siquel 

ra a Rosngela da Penha Martins, tendo assumido a presidncia dos 
trabalhos a Sr.. Grimaldo Jose de Souza. 0 presidnte do mesa convi-' 

dou 08 integrantes dos 6rgaos ebeitos a tomarem assemto no mesa 	 as

quals depois do prestarom, par oscrito a solenemente, o compromisso' 

do respeitarem a exerccio do mandato, a constituica, as leis vigo 
tas a as estatutos da ontidade, foram empossados cargos a or3guir dis 

criminados: Elizabeth Almeida Arruda, Presidents; Divino Ramos Livra 

mento, Vice Preaidento Bernadote Saraiva Santos, If Scretria; Sue 

S ly Fatima Vida], 20 Scretria; Jorge Augusta Silva Santos, 19 Tesou-
reiro; Elza Eva Freitas, 20 Tesoureira; Valerie Maria do Paula, Dire 

tore Social; Francisco do Fatima Efi, Renato Limo Godoy, Giovani Be 
tista Ferreira, Alberto Jorge Drumorid Linhares, Supbentes do Direto-

na; Marlene Luz Pereira, Maria Aparacida Pontes Pinto, Claudio So-' 

lestino dos reis, Conslho Fiscal E fetivos; Nilda Maria dos Reis, 

Erignia des Dares Moraes, Conseiho Fiscal Suplentes; Ivanilde Maria 
Souza, Angela Aparecida Miguel, Delogados Representantes Junto a Fe-

deraço EPetivos; Josina Alves de Oliveira, Delegado Representonte 

Junto a Federago Suplente, cujos mandatos passam a ear contados 	 a

partir data data, devendo terminav em Dezesecis de Agosto de Mil no-

vecentos e noventa e urn. Apresentar*do suas saudaçes aos ebernentoa 

empossados a Sr. Grimalda Jose'os do Souza. No havendo maia quem quis 

see Iazar uso do palavra, a prasidnte da solenidade declarau-a ence 

rrada Is vinta a duas hares a trinta minutos, tondo sido bavrada as-
ta ata, qua recebe, depois do aprovada, as aasinaturas dos mombros 

da dirstoria, are empossada

Timcteo, 16 do Agoto do 1988.
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CONVENCAO CDL ETIVA DE TRABALHO C[LEBRADP. E 

TRE 0 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERC1U 

DE TIMOTEO E A FEDERAçO DO COMERCIO DO ES 

TADO DE MINAS GERA1S, CONFORME AS SEGUINTES 

CLAUSULAS E coNDIçoEs:

1987 

PRIMEIRA: A Entidade patronal concede a cate q ori a representada pelo 

Sindicato dos ErnpregadoS no Comrcio de Timteo , no dia 19 (pri - 

meiro ) de dezembro de 1987 - data-base da categoria profissional-,-

uma correço s alan al redi ante a api i caço de 24% (vi nte e 	 quaro

por cento) sobre o sa1rio percebido no ms de novernbro de 1987. 

§ 19 - As partes ajustaram que no podero ser deduzidas da cor-

reço acima, as parcelas pagas por URPs devidas em setembro,	 outu

bro e novembro de 1987. bern como as referentes a resduo salarial 

No entanto, os aumentos espontneoS podero sen compensados 

§ 29 - 0 sa1rio de dezembro/87, que resultar da correco e 

mento ajustados nas clausulas primeira esegunda passa.a ser o s  

o rio bsico para a prxirna correco ou reajuste compu1srio ou espor 

taneo. 

SEGUNDA: Em vez de se discutir sobre "produtividade', as partestran 

sacionaram, estipulando que, no dia 19 (primeiro) de dezembro 	 CE

1987,os empregadores concedero aos empreqados admitidos ate 30. 

11/87 urn aumento real de Cz$200,00 (duzentos cruzados), parcela es 

ta a ser somada ac salrio corrigido na forma da c1usuia primeira, 

ao qual se incorpOrara-

TERCEIRA: Aos denominados h comissioni S ta SPU roS, isto C, aos	 que

percebem salrio somente i base de comissöes, fica concedida urna 'ca 

•1  ranti a-minima' mensal correspondente ao valor do Piso Nacional de Salano a 

crescido de CzS600,00 (seiscentos cruzados). 

PARAGRAFO. UNICO: Aos 'comissionistaS puros' due auferirern comissöes 

mensais superiores ao valor da 'garantia-minima' e.stipulada nesta 

c1usu1a, sero concedidos prCmios mensais no valor de CzS260,00(ou 

zentos e sessenta cruzados). 

QIJARTA: Fica deferida a estabilidade provisöria a empreqada qestari-

te desde a concepçao, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar dc 

tCrmino da licença oficial concedida pelo JNfPS. 

QtJIUlk: Fica asseciurada ao empreqado-estudan te , nos dias de provaS 

ou exames escolares que coincidarn corn o horrio de trabalho, sua au 

sCncia cia empresa, duas horas antes e atC unia hora apas o terrnino 

da prova ou exame, desde que preavise ac empegador corn urn rnnimo de 

24 horas e, depois comprove 0 seu comparecirnento as p.rovas ou exa - 

k ell
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mes, por do.cumentoS forneci dos p elo estahelecirnentO de ens ino. 

SEXTA: Fica estabelecido que o empregador fornecer, qratuitameflte, 

uniforme ao empregado, ciando de uso obrigatörio, inclusive calça - 

dos se exigido de determinadO tipo. 

SETIMA: As horas-extras sero pagas corn urn adicional de 50% (cinquen 

ta por cento) sobre a sa1rio-hora normal. 

OITAVA: No tocante ao 1t Dia do Comerciri 0' as partes tranSi ai ram e 

trnsaciOflaram, ficando acertado que sera cornemorado na sequnda-fei 

ra de carnaval (15-02/88). 

PARGRAF0 tINICO: 0 empregador que no dispensar o empregado de pres 

tar serviço na ref eridasegUfldafeira de carnaval, deveri conceder-

ihe urna folga compensatria no decorrer dos 90 (noventa) di as q u e 

se seguireni a essa segunda-feira, sob pena de pauamento em dobro des 

se fériado trabaihado. 

.	 NONA: No mes de dezembro/87 	 OS empregadores descontarao a importar- 

cia de Cz$200 ,00 (duzentos cruzados) , do salri o de todos os traba 

ihadores abrangidos por esta Convenco, a ttu10 de Contribuiço As 

sistencia], que devera ser recoihida ao Sindicato dos Empregados no 

Comrci 0 de Ti mteo atravs de gui as pröpri as, ate c di a 15 de
	 ja

neiro de 1988, junto a Caixa Econmica Federal, Agncia de Timbteo 

na Conta n9 1462.003.119-8, sob pena de multa de 20% (vinte por cen 

to), devenio os empregadores encaminhar cpio de comprovacaO do 	 de

psito ao Sindicato dos Empregados no Comrcio de Timteo acompanh 

da da re1aco dos empregados da qua] cons tern os salri os anteri ores 

e os corrigidos. 

PARGRAF0 ONICO: Os ernpregados que sofrero tam desconto sero 	 os 

-	 admitidos ate 30/11/87. 

DtCIMA: A Delegacia Regional do Traba]ho e autorizada a fiscaliza - 

ço da presente Convenço Coleti va de Trabalho, em todas as sua cThu 

s u  as. 

DECIMA-PRIMEIRA: No ato do pagamento de salrios, os empregadores- 

devero fornecer, aos enipreqados, envelope ou documento sirnilar,que 

cantenha o valor dos sa1rios pagos e respectivos descontos, corn i 

dentificaçaO cia empresa. 

DtCIMA-SEGUNDA No ato da dispensa do empregado, a empresa deverä co 

rnunic- la por escrito. 

DECIMA-TERCEJRA: Os empregadores remetero 30 Sindicato dos Ernpreg 

dos no Comrcio de Timteo,	 Rua 12 de Outubro, 55 - Sala 205, der


tro do prazo de 15 (quirize) dias contados da data do recoihirnento 

a contribui ço Si nd cal dos seus empregados, re1aço nominal des - 

a func o de cada urn, a sa1 ses empregacios contribuintes, indicando  

VH
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k. 
tio percebido no ms a que corresPOtiderem a contribuicaO e o respec 

tivo valor recolhido, tudo nos termos da Portaria n9 3.233/83 do Mi 

nistèrio do Trabaiho. 

DEC IMA-QUARTA Fica assegurada a jornada semanal de trabaiho de 44 

(quarenta e quatro) horas, excludas as atividade de drogaria e far 

mcia, livrarias, lojas de jorna-is e revistas, bancas de jornaiS e 

revistas, leiterias, agncias de turismo e vendas de passageTiS, mer 

cearias, bomboniereS, casas de frutas, flora e tabacaria. 

DECIMA-QUINTA £ permitido que os empregadOreS do comrcio atacadis-

ta -e varejiSta de Timteo , escoiham os dias da semana (de 2a. a 

bado) em que ocorrero reduc6es da jornada de trabaiho de seus	 em 

pregados, para adequ-las	 s 44 (quarenta e quatro) horas semanaiS-

DECIMA-SEXT.A A presente ConvencoSe aplica as enipregados vincula-

dos ao Sindicato dos Empregados no Comrcio de Timteo 

DECIMA-StTIMA.: o no cumprimento de qualquer c1usu]a da presente 

Convenco acarretara em multa prevista na legislaco vigente. 

DtCIMA-OITAVA £ vedado as empresas descontarem dos sairios dos 

seus empregados, as importancias correspondeflteS a cheques sem fun 

dos recebi dos de clientes, desde que o empregado tenha cumprido as 

normas da empresa quanto ao recebimento de cheques. 

PARAGRAFO UNICO: As normas da empresa, relativamente a recebimentO 

de cheques devero ser express.amente entregues ao Sindicato dos 	 Em

pregados no ComrciO de Timteo, sob pena de não se efetuar o des -  

conto.	 -	 - 
DtCIMA-NONA: Os empregadores se comprometem a fornecer lanches 	 a

seus empregados quando eles trabalharem em horas extras. 

V1GSIMA: As controvrsias resultantes da aplicaço desta ConvençaO 

Coletiva sero di rimi das pel a Justi ça do Trabaiho. 

VIGESIMA-PRIME1RA A presente Convenco Coletiva 	 para vigir pelo

prazo de 1 (urn) ano, corn inicio em 01/12/87 e trmino em 30/11/88 
aplicando-Se-ihe as disposiçes legais que regem a matria, bern co 

mo as pertinentes regras da 1nstruco n9 1 do T.S.T. 

E, para que produza seus j urTdi cos efei tos , a presente Convençao 

Coletiva de Trabaiho foi lavrada em 6 (seis) vias de igual forma e 

teor, tres das quais sero levadas a registro e depsito junto a Dc 

legacia Regional do Trabaiho em Minas Gerais. 

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 1987 

)XD iJO. 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO C0MRCIO DE FEDERACO C0MRCIO DO ESTADO DE MINAS 

TIMOTEO - PRESIDENTE -	 GERAIS - PRESIDENTE -
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CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO CELEBRADA EN 

IRE 0 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMRCIO 

DE TIMTEO £ CEL. FABRICIANO E A FEDERACAO 

DO COMERCIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CON 

FORME AS SEGUINTES CLAUSULAS E CONDICES: 

1988 

PRIMEIRA: A entidade patronal concede i categoria representada pelo 
Sindicato dos Empregados no Cornrcio de'Timoteo e Cel'Fa 

briciano, no dia 19 de dezembro de 1988, urna correcao salarial medT 
ante aplicacao do percentual constante do § 39 proporcionalmente a 
data de adrnisso, percentual este que serä aplicado sobre a 
parte fixa dos sa1.rios de novembro de 1988. 

19 - As partes ajustaram que näo poderäo ser deduzidas da corre-
ço acima as parcelas pagas por URPs, no entanto, Os aurnen-

tos espontaneos poderao ser compensados. 

§ 29 - 0 sa1rio de dezernbro/88, que resultar da correcäo e aurnento 
-: - ajustados nas clausulas primeira e segunda passa a ser 0 sa 

lario basico para a prxima correçäo ou reajuste compulsorlo ou es 
pontaneo. 

§ 39 - Proporcionalidade de que trata o caput: 

MS DE ADMISSO	 TAXA DE REAJLJSTE PROPORCIONAL 

Ati JUN/88 68% 
JUL/88 62% 
AGO/88 57% 
SET/88 50% 
OUT/88 45% 
NOV/88 40%

SEGUNDA: Em vez de se discutir sobre "produtividade, as partes tran 
sacionaram, estipulando que, no dia 19 de dezembro de 198 

. os empregadores concedero aos empregados admitidos ate 30/11/88 urn 
aumento real de Cz$2.000 9 00 (Dois mil cruzados), p arcela esta a ser 
somada ao salario corrigido na forma da c1usu1a primeira, ao qual 
se incorporarã. 

TERCEIRA: Aos denominados "comissionistas puros", isto 6, aos 	 que 
percebeni sa1rio somente a base de comiss6es, fica conce-

dida uma hlgarantia-.mTnumail mensal correspondente ao valor do Piso 
Nacional de Salarios acrescido de Cz$5.500,00 (cinco mil e quinhen-
tos cruzados). 

PARAGRAFO ONICO: Aos "comissionistas puros" que auferirem comisses 
mensais superiores ao valor da "garantia-minina 

estipulada nesta clãusula, sero concedidos prernios mensais no valor 
de Cz$2.400,00 (doi mil e quatrocentos cruzados) 

QLJARTA: Fica assegurada ao empregado-estudante, nos dias de provas 
ou exames escolares que coincidam corn o horrio de trabaiho 

sua ausencia da empresa, duas horas antes e at6 urna hora ap6s o ter 
mina da prova ou exame, desde que preavise ao empregadorcorn urn minI 
ma de 24 horas e, depois comprove a seu comparecirnento As provas ou 
exames, por docurnentos fornecidos pelo estabelecimento de ensino. 

QUINTA: Fica estabelecido que o empre dor fornecerã,gratuitamente 
uniformes ao empregado, 	 de uso obrigatorio, inclusi-



ve calcados se exigido de detinotipo. 





dos seus
cheques
curnpri

SEXTA: As horas extras sero pagas corn urn adicional de 50% (cinquen 
ta por cento) sobre o salãrio-hora normal. 

STIMA: No tocante ao Oia do Cornércirio" as partes transigiram e 
transacionaram, ficando acertado que ser6 cornernorado na Se 

gunda-feira de Carnaval (06/02/89). 

PARAGRAFO UNICO: 0 empregador que no dispensar o empregado de pres 
tar servico na referida segunda-feira de Carnaval, 

deverã conceder-ihe uma folga cornpensatria no decorrer dos 90 ( no 
ventas) dias que se seguirem a essa segunda-feira, sob pena de paga 
mento em dobro desse feriado trabalhado. 

OITAVA: No ms de dezembro/88 os empregadores descontaro a impor - 
tncia de Cz$2.000,00 (dois mil cruzados), do sa1rio	 de 

todos os trabaihadores abrangidos por esta Convencäo, a titulo de 
Contribuico Assistencial, que dever5 ser recoihida ao Sindicatodos 
Empregados no Cornercio de Tirn6teo,atravs de guias praprias, ate o 
dia 15 de janeiro de 1989, junto ao Banco do Brasil, Agenda de Ti 
rn6teo na conta 3415-0 e Cel. Fabriciano conta n9 4718-X ., sob pena 
de rnulta de 20% (vinte porcento), devendo as empregadores encaminhar 
cöpia de cornprovaçäo do depsito ao Sindicato dos Empregados no Co 
mrcio de Timteo acompanhada da relacäo dos empregados da qual cons 
tern as salarios anteriores e os corrigidos. 

PARAGRAFO UNICO: Os empregados que sofrero tal desconto seräo	 os 
.	 admitidos af6 30/11/88. 

NONA: A Delegacia Regional do Trabaiho E autorizada a fiscaiizaçäo 
da presente Convenco Coletiva de Trabaiho, em todas as suas 

c  ausul as. 

DCIMA: No ato do pagarnento dos sal.rios, os empregadores devero 
fornecer, aos empregados, envelope ou documento sirnilar,que 

contenha o valor dos salãrios pagos e respectivos descontos, corn i 
dentificacäo da empresa. 

DCIMA-PRIMEIRA: No ato da dispensa do ernpregado, a ernpresa dever 
cornunicã-la por escrito. 

DCIMA-SEGUNDA: Os empregadores rernetero ao Sindicato dos Emprega-
dos no Cornrcio de Tirnteo, a Rua 5 de Marco, 130-A 

Centro - Acesita, dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da 
data do recoihimento da contribuico sindical dos seus empregados, 
relacao nominal desses empregados contribuintes, indicando a funcao 
de cada urn, o sa1ãrio percebido no mes a que corresponderern a con - 
tribuicao e o 'respectivo valor recoihido, tudo nos termos da Porta-
na n9 3,233/83 do Ministrio do Trabaiho. 

DECIMA-TERCEIRA: E perrnitido que os empregadores do cornrcio ataca-
dista e varejista de Timöteo, escolharn as dias da 

sernana (de 2 a sabado) em que ocorreräo reduces da jornada de tra 
baiho de seus empregados, para adequ-las is 44(quarenta e quatroj 
horas sernanais. 

DCIMA-QUARTA: A_presente Convenco se aplica aos ernpregados no Co 
mercio de Timoteo e Cel. Fabriciano. 

DCIMA-QUINTA: 0 no cumprirnento de qualquer c1usu1a da presente 
convenco acarretarã em multa prevista na legislacao 

vigente. 

le

DCIMA-SEXTA: E vedado as emoresas desontarem dos ca1.rinc 
empregados, as irnportãncias côrrespondentes a 

fundorecebidos de clientes, desde que o ernpregado tenha 
as normas da empresa quanto ao recebirnento de cheques. 

sern 
do
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PARAGRAFO IJNIcO: As normas da empresa, relativamente a recebiment 
de cheques devero ser expressamenteentregues ao 

Sindicato dos Empregados no Comrcio de Tini6teo e Cel. Fabriciano, 
sob pena de no se efetuar o desconto. 

DrCIMA-STIMA: 

tras.

Os empregadores se comprometem a fornecer1anches a 
seus empregados quando eles trabaiharem em horas ex 

DCIMA-OITAVA: As controvrsias resultantes da aplicacäo desta Con 
venco sero diri.midas pela Justica do Trabaiho. 

DECIMA-NONA: A presente Convencäo Coletiva 6 para vigir pelo prazo 
de urn ano, corn inTcio em 19/12/88 e termino em 30/11/ 

89, aplicando-se-ihe as disposices legais que regem a rnatria,bem 
como as pertinentes regras da Instrucäo n9 1 do T.S.T. 

E, para que produza seus jurdicos efeitos, a presente Conven 
cao Coletiva de Trabaiho fol lavrada em 6 (seis) vias de igual teor 
e forma, tres das quais sero levadas a registro. e dep6sito junto 
a Delegacia Regional do Trabaiho em Minas Gerais. 

Belo Horizonte, 6 de dezembro de 1988 

•	 JJrw 
SINDICATO DOS EMPREGADO NO COMRCIO DE 
TIMOTEO E CEL. FABRICIANO 

FEDERAçAO DO CO TADO DE Mu 
NAS-GERAIS.	 - 
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FEDERACAO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTR9 

(04c,))	 P.	
1	 I
DE MINAS CERAIS 

CoNvENcA
	 DE COLI-700TIIIAA

LHO  

CONVENcAO COLETIVA DE TRABALHO quo onus ii celebram, do urn lado, 8 FEDERAcAO OAS INDUSTRIAS DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS o SINDICATO DA INOUSTRIA DA FUND
NO ESTADO DE MINAS GERMS, 0 SINDICATO DA INDUSTRIA 

DO FERRO NO ESTADO DE MINAS GERAIS a oSINDICATO DA INDUSTRIA DE MATERIAL ELETRICO. ELETRONICO E SIMILARES 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS a, do outro lado, a FEDERAcAO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS 

METALURGICAS, 

.	
MECANICAS E DE MATERIAL ELTRICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, modiante as clusuIas econdcôei segulntes: 

PRIMEIRA - coRREcAo SALARIAL - 
Os salários dos empregados reprosentados pete entidade Sindical Prof isslonat conveneflto 

seräo reajustadOs, a partir do 19 do outubro do 1988, corn o percentual do 598,77% (quinhentos e noventa a alto Inteiros a setante a sate 

centésimos par canto), correspondents 80 
IPC acumulado no per(odo do 19 do outubro do 19878 30 de setembro do 1988, percentual asia qua 

incidiré sabre as salérios vigentes em 19 do outubro do 1987, compensandose assim todos as aumentos, reajustel ou entecipecOes espofltafleOs 
ou compulsôrlos qua tenham sido concedidos epós 19/10/87, salvo as decorrentes do promoc5o, transferéncla, equlparaco salarlal. ImplemefltO 

do Idade a término do aprendizado.	 ...	 .. -	 ... ............ 
SEGUNDA - AUMENTO REAL - Apos corrigirem as satérios no forma do cláusula acima, as empreses concedero 00 SOul empre-

gados, abrangldol p
ole presents Convencäo, urn aumento real do salérios tarnbérn a tl'tulo do ropor quaisquer eventuals perdas salarlais qua 

tenham sofrido ate a presents data. e quo obedoceré 80 segulnte criteria: 

a - empresas corn ate 10 empregados. cinco por canto (5%); 
b— empresas corn 11 a ate 200 empregados, seis par canto (6%); 
c - empresas corn 201 a ate 700 emprogados, sate par canto (7%);	 -- 
d— empresas corn 701 e ate 1.000empregado$, dez par canto (10%); 	 - - 
• - empresas corn mail do 1.000empregado$, doze par canto (12%). 
Para as efeitos desta clóusule, considers-se o nCimero do empregados existentes nas empress s em 30109188. 

TERCEIRA - ADMISSOES APOS A DATA BASE - PROPORCIONALIDADE - Os emprogados admitidos apôs 10 do outubro do 

1987 terilo soul ,alérios reajustados em 19 do outubro do 1988 polo IPC acumutado a partir do més do admiss0 acrescido do media geométrica 

correspondents an respectivo aumento real tudo confdrme labels anexa, quo f ice tazendo parts integrante desta. 

1° — Os percentuais incidiro sabre o rospectivo salário de admisso, ficando compensado todos a queliquer eumontoS, reajustes 
,ou entecipacöas salarisis quo tenham sido concodidas, observadas as normas do cláusula primeira desta convenco. 

* 29 — Pare fazer jut 00 percentuel do més, o empregado devoré tar sido edmitido ate o respectivo die 15, sendo qua as admlssöes 
posteriorel so dIe 15 provocam reajustamefltos polo Indies do més Imediatamonte seguinte. 

QUARTA - ANTECIPAcAO SALARIAL - Apos corrigirem as salérios no forms des cláusulas enterloros, as ampresas, a titulo do 

antecipac5o salariel a ser compensada nos salérios do setembro cia 1989, concedero a seus empregads abrangidos pets presents convencäo, 
a pertir do 10 do outubro do 1988, as percentuais constentes do seguinte criteria: 

o - empresas corn ate 10 empregados, sate par canto (7%); 
b - emprelas corn 11 ate 200 empregados, doze pot canto (12%); 
c - ampresas corn 201 ate 700 empregados, treze par canto (13%); 
d— empresas corn 701 ate 1.000 empregados, quatorze por canto (14%); 
a - ampresas corn mail de 1.000 omprepados, dezoito par cento (18%). 
QUINTA - SALARIO DE INGRESSO - A partir de 10 cia outubro do 1988, as empresas nio poderão admitir nenhum empregado 

cia categoria profissional convenante, corn salério cia ingresso inferior oos seguintes critérios a valores, qua so aplicaré, tambérn, aol empregados 

existentes:
o - empresas qua em 30/09/88 contavam ate 10 ernpregados: Cz$26.665.83; 
b— empresas qua em 30/09/88 contavam do 11 a 100 empregados : Cz$28.527.54; 
c - empresas qua em 30/09/88 contavam do 101 a 200 empregados: Cz$32.842.84; 
d - empresas quo em 30/09/88 contavam de 201 8 700 empregados: Cz$33.1 52,68; 
a - ernprosas quo am 30/09/88 contavam do 701 a 1.000 empregados: Cz$34.082.19; 

- ernpresas corn mais do 1.000 empregadoS Cz$34.701 ,87. 
4 10	 Considerando-se a antecipacäo salarial a set concedida a partir do 19 cia outubro do 1988, par force do cléusula quarts dost8 

Convenço, as valores acima serão também reajustados e passaro a ser as seguintes: 
a - empresas ate 10 empregados: Cz$28.532.44;. 
b— empresasde 11 a 100 empregadoS: Cz531.950.85; 
c - empresas cia 101 a 200 empregados: Cz$36.783.98; 
d— ernpresas do 201 a 700 empregados: Cz$37.462.53; 
e - empresas cia 701 a 1.000 empregados: Cz$38.853.70; 

- ampresas corn mais do 1.000 empregados: Cz840.948.21. 
4 29 - 0 salério cia ingresso previsto nests cláusula seré corrigido durante a vigéncia dana ConvencO corn 0 mesmO perconwet do 

antecipacio ou reajuste salarial qua for concadido e categoria profissional. 
SEXTA - COMPLEMENTO DE AUXILIO PREVIDENCIARIO - As empresas qua contarem em 30/09/88 corn mail do 50 empre 

gados, concadero so empregado em gozo do benaf(cio previdenciário, entre o 169 e 459 die do afastamento, urns compIementaco cia salário 
em valor equivalents a diferenca entre o efetivarnente percebido do Previdéncia Social a o salário nominal, rejpeitando4a sempre pars efeito da 
complementaco, a limits méximo de contribuicio previdenciária do empregado beneficiáriO. 

SETIMA - GARANTIA AO EMPREGADO EM WAS DE APOSENTADORIA - 0 empregadO qua cantor corn mail cia 2 (dois) enos 

Cont(nuOi do serviços prestados è rnesma empress e estiver e doze (12) moses pare completer 35 (trinta e cinco) enos do cont,lbuicéo previdefl-

dens, ou 25 (vinte a cinco) ou 30 (trinta) anos, nos casos do aposentadonies especiais, no poderé par dispensado et6 qua complete o tempo 

n.cessério a obtencäo do sua aposantadoria. § 1° - A garantia pravisla no cláusula somento ocorrerá quando o ernpregado essiver corn 34 (tninti a quatro) anos, ou 24 (vinte 
quatro) anos ou 29 (vinte a nova) anal, respectivamente e, completado o tempo nacessário é aposantadorie, costs pare a empress, a obcigacão 
prevista no cláusule, mesmo quo o empregado no se aposente, par sue vontade ou pot culpa do lnstitutO Previdenciérlo. 

* 2.0 - Os benef(cios previstos nests cléusula somonte seräo devidos, igualmente. caso 0 empregado, no eta de sue dispense, informe ê 

empress, par escrito, encontrar-se em urn dos per (odos do pré-aposentadoria, previstoS no 4 prinneirO anterior. 
4 30 - Caso a empress resolve dispenser a empregado, dentro do qualquer des hipótases previstas nests cléusule, podera faz*-lo. mas
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ficard obrig8da a reembolsá-lo mensalmento pelo mesmo valor quo eta pager junto è Previdéncia Social, durante 0 perfodo quo 
completer o tempo do contribuiço referido no "caput' a quo permenecer como contribuinte autônomo ou voluntário e qua ser g , port o, 

conforrne previsto, no máximo do 12 (doze) mesas. 
§ 4P - Obtendo o empregado novo emprego, cessa pars a empress a obrigaco prevista no peragrafo onteriOr 

5P - Para efelto do reembolso, competiró 80 empregado comprovar, mensalmente, parents a empresa, o pagamento quo houver 

felto sos cofres da prevldêncla. 
OITAVA - ABONO DE FALTA - As empresas abonarão, sam prejuizo do salArio, urn (1) die do falta em raz go da falecimento 

ci. ,,bgro ou sogra, born como no hipótese do lntemnacäo hospitalar cia esposa(b) ou companheira(o), dosde quo o empregado beneficiArio apresente 
comprovacäo escrlta do fato autorizativo. 

NONA - SALARIO DO SUBSTITUTO - Garante-se so substituto perceber o mosmo salérlo quo osubstituido, enquanv' perdurar a 

,ubstltulcão, deeds qua seja eta superior a 30 (trinta) dies. 
ParAgrafo Unlco - Ocorrondo substitulçôes sucessivas e cont(nuas, ainda quo do emprogados diferontos, mas qua exercam as mesmas 

funç5es, o substituto fare ]us no beneffcio do ciáusula a partir do 31 P (trigésimo primeiro) die do substituiçôo. 

DCIMA - HORAS EXTRAS - As empresas so obrlgam a remunerar as horas extras trabalhadas corn o seguintes percentuais: 

1) :50% (cinquenta por cento) sobre o valor do hora normal,ara.aS dues primeiras horas extras trebaihedas; 
b) 70% (sotenta por cento) sobre o valor do horn normal, pare as demals bores extras quo se seguirom As dues primeiras; 
C ) 

100% (cern por canto) pars as horns extras trabaihadas em domingos e feriados, independentemente do remunoraçio normal dosses 

dies do repouso. 
Parh	 U grafo nico - Os percentuals previstos nests cláusula no so aplicam a bores oxgras quo venham a ser prestadas por trebathedores 

abrangidos polo jornade do 6 (seis) horas, decorrontes do turnos ininterruptos do revezamento, Os quais deveräo ser objoto do negociacöes e 

entendimentos a serom mantidos diretamente pelos empregados e empresas envolvidas, corn a Federaç.ão Profissional. 
DECIMA PRIMEIRA - EMPREGADO ESTUDANTE - 0 empregado ostudante matriculedo em curso regular. provisto em lei, dosdo 

quo face comunicaçäo próvia a empress, através do cleclaracão fornecido polo estabetecimentO do ensino em quo estiver matriculado, näo poderé 

prestar servicos alérn cia jornada legal, salvo casos excepcionais ou do force maior. 
DECIMA SEGUNDA - EMPREGADA GESTANTE - As empresas d5o garantia do emprego ou do salérios a empregada gestante polo 

per(odo do 90 dies, após a data cia cessaçäo cia licence compulsória prevista no CLT (art. 392. caput). 
Paragrafo Unico - Os benef(cios desta cláusula no so aplicam as empregadas quo tenham sido contratadas a termo, e nos hipoteses 

do pedido do demisso ou dispense por justa causa. 
DECIMA TERCEIRA - UNIFORME - Ficem as empresas obrigadas a fornecerem, gratuitamente, a saus empregados, ate dois (2) 

uniformes do trebalho por eno, quando o uso deste for por elas exigido. 
DECIMA QUARTA - LANCHE - As empresas obrigam-se a fornecer Isnche gratulto aos seus empregados. convoèados pare prestaçãO 

de servlço além de jornada legal, desde quo a prestacão ocorra por per(odo no inferior a dues (2) horas. 
DECIMA QUINTA - CARTA DE DISPENSA - As empresas ficem obrigadas a comunicer, par escrito, a dispense do empregado. 
ParAgrafo Unico - Na hipotese do so tratar do dispense por justa cause, a empress, so houver pedido do empregado nesse sentido, 

informaré, também par escrito, os motivos de dispense, sob pens do crier presunçäo de Inexisténcia do justa cause. 

DECIMA SEXTA - DESCONTO ASSISTENCIAL - As empresas so obi-igam como simples intermediaries a descontar:de todos as 
sous empragados, em folha do pagamento, a quentia de duzentos e cinquente cruzados (Cz$250,00), do uma .6 vaz, em favor cia Fedemaço 
Profisslonel Convenente. 0 desconto reró feito quando do primeiro pagarnento do salário reajustado do code empmegedo. desdo qua o mesmo 

néo se oponha ate dez (10) dies antes, obrigendo-se as empresas a depositor, no prazo do daz (10) dies, no coma bancéria nP 000323-6, cia 
Federação Convenente, através do ordom do pagamento, corn a releçSo nominal dos empregados quo sofreram o desconto, a sam felto em qualquer 
agenda de Caixa Econômica Federal, pare crédito do Federaçäo Profissional Convenento, Agenda Afonso Pens, em Bela Horizorite. 

DCIMA SETIMA - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS/MULTA - Salvo motivo alheio è vontade des emprosas, obrigem-se 

elas a efetuar, no prezo méximo do doz (10) dies Citeis, o pagamento dos direitos trabalbistas, sob pens do sujeiterem-se so pegamento cia multa 

cormesoondente a dez (10%) por canto do valor dos direitos, quo reverteré em favor do empregado. 
Pe ialgrafo Unico -- 1'0 Onso do d 11 CUd 

det epastas .,-pp le% emoregado, 80 recebimento dos dlreltos trabalhistas previstos no preseflte 

cléusula, lice essegurado so empmegador o direlto do efetuer sau depósito, em nome do empregedu, no Fodoróç	 Thlhr4orns. ore 

	

c, convenente, clentro do prezO previsto. 	 4 

DCIMA OITAVA - MULTA LEGAL - Fica estipulada uma multa corres pondents aO valor do urn (1) MVR (Motor Valor do 

Referenda), a ear page Pets Pa rt
s qua descumprir qualguer ciáusule do presents Convenção, qua cottenha obrigaço do fazer, em favor cia parts --

ore judiceda. 
-	 DCMA NO?éA - PRMtO APOSEPTA00IA - A,- fs 'nprnaef qio em 30/00/88 contevem corn mais do 100 empregedos. ticam 

obrigadas a conceder urn prémtO especial, correspondents no valor do salário nominal, so empregedo quo so aposentar. 
Parégrafo Unico - Somente farão jut aos baneflcios deste cláusula, os empregedos qua possulrem, ê data do aposentadoria, urn m(nlmo 

do 10 anos do sorvicos cont(nuOs prestados i mesma empress. 
VIGSlMA - LICENcA CASAMENTO - 

A licence pare casamento prevista no item II do art. 473 do CLT deveré set do trés (3) dies 

Oteis cansecUtiVOS. garentla do emplego ou do 
VIGESIMA PRIMEIRA - RETORNO AUXIUD PREVIDENCIARIO - As empreses so obrlgem a dam  

solérlo, polo prazo do 90 dies, 80 
empregado quo returner 80 servlço após gozo do beneffclo, desde quo o afestemeflta tenha so dada pot por(odo 

superior a novente dies, e quo tenha sido em decorréncla de acidente do tmabalho ou doença. 
VIGESIMA SEGUNDA - RETORNO SERVIO MILITAR - 

Fica assegurado so empregado qua retomnar so emprega após a baixa 

do service militar obmigatôriO, a garentia de omprogo ou salérlo ate 60 (sessenta) dies apôs o retomno. 
VIGSIMA TERCEIRA - VIGNCIA - A presents Convenco Coletiva teré vigéncia do 12 mesas, lniciendo-se em 19 do outubro 

ci. 1988. explranda-se em 30 do setembro do 1989. 
Assim estendo as pamtos devidarnente ajustades, assinem a presents Convencéo, quo semé dopositada na DAT-MG, nos termos do art. 

614 do CLT.

Belo Horlzonte, 24 do outubro do 1988. 

FEDERAQAO OAS INDUSTRIASDO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SINDICATO DA INDUSTRIA DO FERRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SINDICATO DA INDUSTRIA DA FUNDIçAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SINDICATO DA INDUSTRIA DE APARELHOS ELTRICOS, ELETRONICOS E 

SIMILARES DO ESTADOS DE MINAS GERAIS 

FEDERAçAO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS METALURGICAS, 
MECANICAS F DE MATERIAL ELTRICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

SEDE PROPRIA: Rua Curitiba, 1269 - Telefones: 224-7900 - 224-7024 - 224-7548 - Cep. 3010 - B. Hte -
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iICTL	 EPflLC••DU	 O C[i'CI D. TiNT	 CU_- L3L TEi ITCIiL EI 

RONEL FABRICIRNO. 
Rua 5 do Maio 130 A	 Contra Aceaita 

CEP: 35.174	 Timteo	 Minas Gerais 

CCC: 20.183.448/0001i. 03	 #08	 Carte Sindical:1?/05/85 

Timtao, 02 do Novambra do 1,988. 

ADISA A0 DIESEL S/A. 

381 KM 196 

Acoaita Timteo - MG.

Conforms de1iberaço do asaamblia reo1izad am 26/ 

1/88, eatamos encminhando 1 V.S9 a puts do reinvidicaçea dos funcionri-

Qo deata empresa,

Infcurnarno5, na oportunidado qua nusea database 

i g do Dezambro a quo aguardamos retarnu corn uma contrapropoata desta empre-

sa barn coma a oon1irrnaço para uma 1 9 rodada do negciaço ate' a dia 09 

Ovembra do 1,988, sando quo a local a a harrio rica a critrio do V.S. 

Anaxamas a esta, a pauta do reinvidicaçae a aguar 

damos cantata do V,S.	
or 

Sendo so' polo momenta aubocrevemos, 

Atericiasamente,	 —3 

ôtndicaro do 'mprcgd0S '1'	 b	 V	 T 

vi Comércio de tjrnc!eo

CO 

P1EBIDENT
lrmrn 

0
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MINISTRIO DO TRABALHO 

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO DE MINAS GERAIS 

-	 SOLICIT-AçAODE FISCALI.zAcAo N.9-  
- -	

--	 SETORN___ 

SOLICITANTES(S)	 5	 I-i I (1?Tn F C bA, co 

ENDEREco::s	 (hialo 

CARTEIRA ROFISSIONAL: 	 - - -..... 

EMESA RECLAMADA	 i	 c 
•	

ENDERE 0 8	 L - ki_LL 
BAIRRO E LINHA DE ONIBUS  

LOCAL DA PRESTAO DE SERVIOS 

SOLICITAQAO RE	 7,74 
DATA:J 1 _/ P	 - 

DENT5NCIA t	 j	 Ap?c 
•	 .	 -

____ Q JtpA 

ZALI O	 5: 

- _ T	 - ------------ - - - 

HORARIO DE TPLABALHO ENTRADA : 	 L&.I1PERV. P/RFEIçO :j.  

SAIDA : I7' 3o	 Nfl1VIERO	 PROXIMADODE-..EMPREqDO 

EM,	 j1D4tcaJ	 - - -

CA 

_ JSSINAT'thU DO _SOLI-CILANTE rn: fli
1P 

RESULTADO DA FISCALIZAçAO: (VIDE VERSO) UO
co 

--------.	 -.-.-,..	 .--
co

-

CE 

rflfl 

'0 J



RESULTJ\DO DA pIscALIzpicAo: 

(Anexar 2 via do RI - Relat6riO de Inspecao) 

N 

- ---------- ------ ----------------

- 
 

-

 

---- -- - - -
 	
- - -  -- ----

----- - -- -------

• .----------------- -------- ------.--

- --- ---- ----- ---

-- -- ------- --- - ------- --- - 

- --.--------------- -- ----- -

-	 --- - --- - ------• 
LI 

DADoa CADI\STRAIS DA EPRESA

-	 - ---- ------- ----- --- - - - - ---t.LA J IA) JL) Li .L

ON AE : ---- - 

---- - -- ----- -- - - 

:pQy DE EMPLEGADOS:	 HOMENS	
MTJLHERES:  

Em	

- 

--,----



7csxNDICATo DOS EMPREGADOS NO CCMRCI0 DE TIM6TEO COM BASE TERRITORIAL EM 

CORONEL FABRICIAN06 

Rue 5 de Maio	 I+ 130 A	 Centre Aresite 

CEP: 35.174	 Tirntea	 Mines Gerais 

CCC: 20.183.448/0001.03	 ..,•.	 Carts 5indical* 17/05/85 

Tirntao, 16 is dezambro de 1988. 

OF: 348/88 

SUBDEL	 00 ThAL 
Cxc.; Sr. 

Dr. Gerardo Mauro	 j4 E2 242 5 I ± U 

Delegads Regional do Trabaihe 

ubde1.gecie Regional de Trabaihe 

Rue Urcs - NQ 206	 1 

Bairxe: Vila Ipanema 

Prezads Senher, 

Os empregadee di ADISA R0 DIESEL S/A * eediadaaPIunieIpie' 

de Timtes m MG representa . sasistide pela Sindicata des Empregados ft. 

Comhci. de Timttes cam Base Territorial em Caronel : Fabrician.,.a. qual • 

eata eseociades , vommo reepeitsaamente, perante V.Ex, de ocnreridade' 

corn principles legais 1, expos • seguints: 

1) A categoric are representeda tee sue database pare reajuets salcriel1 

no cerrents es (11 de Dszambrra)j 

2) Dentre as cepeatos aalariais, ja bastante defasadee, psie açc naciva' 

de sietema economics heje vigente no PaXe exisem autraa reivindLcaçea ' 

em bueca de maihories pare as trabaihadores do referida empress; 

3) Cm data de 02/11/88 9 fol encaminhada 1 empresa, per parts do Sindicats 

urns petite de reivindicaçss contends 27 itens 1 os quaie foram subtrai-

da de saaemb1ia reaiizada pals classe. 

4)Dcacrridc 42 dies, sen qua houvasse qualquer manit'estaça pale parts 

petrena1 embers, froquentemente ecionada .pole Sindicate, sate eamente' 

canaardeu em realizar rodada de negociaçise em data de ontee (15/12/88) 

an 17z00 horse. 

5) Pluits embare j aetivesse de pease de petite reivindicathia ha" mete. de 

30(trina) dies, a empress vets cam urne chic de svasivae, s as final 

rnanifsateu-se tatalmenta cantrhis Is pretenees des trebalhador.a, z 

cancezdands cements corn urn reajuste segunda a IPC, do ordem



1)

r 
Co	 :1 

:L 

cL;, 
D



^q-
do 52% a 68%, nasarnais. 	

. r^ 

6) 0 Sindicatc, seornpanhada de urns cerniseo do 3(treie) ernpregadse eecelh 

dos pales saus pares sirida tenteu a mma rnarcaço pars breve de urn n.y.' 

.ncontre para discussas des reivindiesçes aprsasntadas porm nern Leta 

coneeguirn, sob alegec. de ?alta Is tempo diapenivel, ste. 

6) A vista de expaste marosu-se pars sets data as 7100 hens, nas prsxirni-

dad.. Is empress urns assemblisIdei trabaihadores pare axpoaiç.dda •t& 

tude toniads pals empregadera quande ento, per unanirnidada .ptou-se pa-

ls pralizaço las atividadee, ?ate eats prentarnents acatade, satanIc ' 

as trabsihadoree esnoentrados no salo parequiol Is Igreja C.tlisa not 

centre Is Acesita, 

late posts encaminhands a V.Exe urns cpia Is pauta Is neLvi 

dieaçes spresentada I empress a tsta]mante reuseds 1 vimsa comunicar a 

grave deflagrada poles trabaihadores Is ADISA, pot tempo inletermineds, 
s to' quehaja per parts Is meama urns maier atenç. • reepeito lqualso qua 

• suporta Is referida empress, su seja, asaslaniddea qua ja ne tarn 
mais coins sobrevivar cam minguao.ealario atualmente recebid.. 

Fissimente pedem • V.Ex$. qua intermedie cendiçes pare aelu-

çe lease irnpase., qua, Is terma alguma # e' #di interesee Is classe trabaihad 
dora a sua manutançs. 

Corn raspeito a acatameato, 

.)tMd1C2tO dos	 nprcgadoS ri 

Comércio de 'tj,lzOtco 

PRESIDENTS
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SINDICATO 005 £JiPEGAD0S NO COMCIO DE TIMI5IZO COM BASE TERRITORIAL Et 

CORCNEL FASRICIANO.  

Rua 5 do tiaiD	 NQ 330 A - Contra	 Auasita 

CP1 35174	 Minas Gerais 

CCC: 20.183.448/0001403 	 Carte SiMicst: 17/05/85 

Timtso0 14 de dezirAb!o do 1988. 

OF: 344/88 

A ADISA Aço DIESEL S/A 

Odfl 381	 Ita 196 

Acsita - Tirnctee - MG 

Nt tentativa do dt1ogo corn vsta conceituaa empress doas 

07 do novrnbre de 1988 valtarnos mais ums iez par; sclicttar de V.5 1, uwa 

reunto de negoCiaQQO e pauta e	 h ivindicces s zeus rcionis envI 

eds n 3 dfa n,ebro da correnteanD. 
CrnunicaQs na oportunidtde que a as mb1t; rtrali7aero nol 

ultimo die 13dEciiu a 5vQuint3: 
12) Qua	 smprssa Oeveraf chemar a negociço corn p Sindic

to doe Empregados no Conrcio de Timteo no dia 15/12/88; 

2) Due a reunio de neQocieço deverso as realizat dentret 

da üricina no horrio de 17:00 horaa; 
30) Qua case a amprsa se recuse a atender as f'uncionrioa 

parc1izaro as suas atividades no dia 16/12/88 Cu aeja na prxcs 6 9 ?eira. 

Esparando urna raspoata positive da ernpreaa	 aguardarnes. 
Atanciosarnen°

C 

.ndicat	 dos	 mpvegads n c N) rn;, 

Cornrcio de timdt&o

co 
ESIOENT CO 

'>C

/ 
/





SINDICATO DOS £PIIEADOS NO CO4RCIO DC TIP,6TED CON BASE TERRITORIAL £ 

COO14EL fAaZCIAtO, 
us S de Nis • 1.30 * • Cstrs Acosite 

CEPS 350174	 TLateE
to SLiaL$l?/Q5/85 

TLmt.sp 16 de dez.ebr5 4. 19988 

OTI 349/Ba 

flee S. 
D.D. Gerents do ADISA AO DIESEL S/A. 

Pezode Seith.;,
La	 do LOtSt2BOSLs 4.5.5 55P1955* 

!
rada per pea* do nsántrs reotiasde so data 4o snte* so nc sten4sr 

as tnvidtO5U$ des trabalhadereSt dentre do pale aefles, o sintu, v 
es semunie&r*1hs quo sa 0eb1L$ ;uli*sda nests dots, a eatccarLa

I 

ptou per nabLdd5. pets d arlagraess do usegroves pa; tempo indeteE 

oLnade • qua soerro mats st.nçD a dLepoSic o dssa espfaa no aten4 

a.nta as qua fat 5n4indL5dn. 
Es anex. 9 a5t90 rarnstsfl° ciiunLCOe ?etts par acts 

SwbD.Iega*i* R.tsasl 4. TrahaIhe, as Ipetinga, sabre a paral1 ateas '46

zaçae.
$gnj?estafldsç asia was v5z 1 diapaaiça pars no iat so-

g;ntrsmo.flO* intetramente no eUI;de de Lniiotivo dacts aeprsu, peril' 

salul 45 Lopaa5* nquanta tat aic ggarray is t;abaThsd*r$$ pamflS$ 

;s gancentradas no ea1.o pazoquisi no soot;. de Asasitao 

Atenclosamentes 

ndicatO dos empregadm ru 

Cornrcio de timóteo 

PRESIDENTP
-

1 i 
-Jo
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NO 36D1z24.265014O8f88 

RE[JNIXO DIA 19.12.88 HCRASS 14*00 
SERVIQO PUBLICO FEDERAL ''	 "p 

CATORIA PROFISSIO1AI4 Bintioto doe empregadoz no Corniroio de 
Timteo e Colo Fabriciano. 

CAflXORIA BCONOMICAI ADXSA Ago Dioeel 8/A 
CBJIVO 3M REZffiIXO* Nogooiaçao do acordo ea1azia1 (grove) 
RSU1/1'ADO DA RiU1iIXOs Coznpax'eooram 0 S.r Subdelege4o do Tabq1h 
em Ipatinga Dr Gerardo Mauro de Oliveira e Silva e seoretarian 
do a Chafe da SRT Dora Geløira "age GuinmrZee e Silva 0, repre& 
aentando o Sindicato doe Empregadoe do Coa&oio do Timteo C Oei 
Pabriojcnøi Blizabote Alrneid.a Arzuda t Bernadete Saraiva SantoB, 
Raimundo Afonso da Silva, Sebatio Gu1es e B,r t3acr4jose,do 
Paula; reprEientmdo a eapresa* Edzfraon Gomee do Oliveira, Ama.' 
dor de Oliveira, Jose Cruz Arau0 e D.r Dorival Cirne A. ?artin8. 
IniciRMo 00 trabalhoa 0 S,r Subdolegado vumprimentou on jocresen.
tees eoiicitaxido infoz'maes sabre a grave * 0 D.r Dorival, em 
non* a empresa, oolioitou nova reunio para aprSidma, 411 feira' 
21 do &êzembro,para potter apresentrr conc1uaes. Pela diretoria 
do Sindicato hoive canoordancia e, a reuniao voltara a ser rea 
lizada no dia 21 do dezerrbro ?s 16*00 Iorae nesta Subdelegacia. 
0 S.r presidonte deu pór encerrados os trabalbos doe quaia lavrei 
a present tap quo apca lida e aprovada serat asaixiada par todos. 

Ipatinga, 19 do dezembro dO 19880 

GELCIRA LAG fliMARE3 -\SILVA 
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LOCAL: 3DT/Ip	 / SERVO PU8LICO FEDERAL 

CJtTEGOfl .IA PROFI3SIONAL: Sindicato dos empregrdO3 no Oomroio de 
rimteo e Cel. Pariciano. 

OAXOILP EONOMICA ADIS 	 Ago Diesel S/A 
OBTETIVO DA REUNIXO; Negociaço do acordo salarial (grove) 
fiESULTADO D11 EUMXOS A reunio contou coni as seguintes preoençact 
presidizido os trabaThos, 0 Subdelegado da Subdolegacia do Traba 
Ibo em Ipatinga D.r Gerardo lauro de Oliveira eSilva; oecretari 
ando,Ga Chefe da SPIT D.ra Gelefra loge Guimr.es e Silva, pelo ' 
Siriilicato doe pros no Cozarcio de Tirnteo e Cel. Fabricia 
ni, Elizabeth A1nei&. ArrUda, presi:ente; Bernadete 5araiva doe 
Sahtosp aecretria; D.r J acy Jose de au1a, assessor juridico do 
sindicato; Raixmindo Afonso d.a Silva, da coissaa de negoeiaçao 
doe .funcionrioa de. ADISA; Sebastio Guedes de CarvaTho, da Mee-
ma coieao; pela empresa: FAmir .son Games de Clivoira, encrreg 
do da & rrri-nistraçao coutbi1 e D or Lourival Cirne do Almeida L 
tine, assessor juddico da ernpresa AbertoB Os trabaihos pelo Sr 
$ubdelegado, reportou ole imediataxiiente a reunio do dia 19 pp, 
ped.indo nos representantes da Ad.iaa cue apresettasseni a contra-
proposta da niesma. Polo D.r Dorival, foi dito quo a exnpresa yes 
oumprintlo rigorosarnente, a Oonvenço Coletiva celebrada corn os 
Sind.icato doe ipregados no Conu.rcio do Tixateo e Cel. Fabricia 
no am 06.12.88 corn vigncia do 01.12.88 a 30.11.89, quo ora jun-
ta ao presente proceaso. A Empresa poa.er, eventual a excepoio-
riaiinente, vir a dialogcr corn seus empregadosp desde que baja r 
torno imecliato so trabalh. A Presidente e o assessor jurCdico 
do Sindicato expaseram que pela ergwnentaçao da empreoa, nota-se 
a mL vontade em estabelecer negociaçe3, uma vez quo, as reivin 
dices apreaentad.as, o foram em 02 do nove.bro de 1985 e, at 
esta data, no foi apreeentad.a çualquer contra.-.proposta oonere-
ta, per parte dc, empresa. Devendo sor considerado, tambm, que 
tao logo apresentararn as reivindicaçoee, OS empregaclos da Mi-
ca sanifestaram seu desejo do negociaçZio com a emprosa, • 
vs do aeu Sindicato, muito antes ate' do ser celebrada a Con-
venco coletiva, Polo S.r Subdeleaado fol esc1arecdo cuequal 
quer quo seja a deeisao a ser tomada 1 a Subdelegacia do Traba-

O	 iho em Ipatinga coloca-se a qualquer memento ai d.ieposço do 
anbas as partes. 0 S.r Subdelegado enoerrou Os trabThoe dos 
quia lavreia presente ata quo apes lid.a e aprovada ser g assi-. 
usda per todos. 

/ )	 Ipa.tinga, 21.12.88 
9-
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Q Yu inta-fra15- de dezembro de 1388

----	 ....-.	 -...-..... 
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.	 .;

em estado 
degréve 

Osèiriifijos dos 
.concessjo, yj	 Adisa e 

Divaço es!áo n estado tie 
greve. 0 Sindicato dos 

.	 Cornercjdrj05 tie Tirn*eoe 
Coronel Fabficiano rnarcou 

para hoje,s l7fJO horas, thna 
- •rewzocorn as enqresas, na 

oficrna do Adisa, perante as 

.Osfuncjo,rjj Divaço 

S.

votarwnpolo paralisacao no 
inbj	 realizada no dial .i 
do deze.jnbro. Na 'nesnia 

ocasiao, derain prow ale 
•	 jaieirOpara que a elpresa •	 r	

H 
Os empregados &zAdisa: - 

realizaram wna assepnbléja na 
zZltirna ercfrfra, qiando 

ficon decidida aparalisa, -. 
sexta-fej0 

-	 eznpresa nãoprtheyeurnii 
COiurapropista que acwegoria 

aceite 
1k acord,j corn injbr,naçao tie 

SueliF4tjn1jj . Vj	 2' • -	 secretarja do Sind.caj.o dos 
Comerciarjoj,, gez 

categoria será dq7agi-ada seas 
ernpres€irio conthzuare,n

	 .-•- - 
irreduffveL5, dostespeirondo o• 
srnthcajo e osfuncwnar	 e 

O:fere	 -. 
-. COntrapropos 

' Osfuncionáji5	 eipresa3' 
co eSSwflriasrev,,,djcam ... 

flbe outros, Os seguintes itens. . .
 •	 reajuste salaiialpolo IPC

do 
ow ei 7 real tie 40 par cent 
Para t os;prouJjyjdo4j -. 

l5por cento; equjparaçdo 
sawtereornodefde 

240 ho	 Seguii4o.o. 
szndjcato estosproposta 
for	 pres	 . 

- .	 erflpregadores hd ion mês  
ainda naoforam rnclwdas nas

'Qu.fea 5 dc dezemb de 19 - .-...- --	 -..•-_..._; ...••_. 

.. . 

tomerciarios em 

etado de reve 
Timóteo —Osccmerciórios das 

, concessionanas Adisa e Divaco es 
to em estado de greve Eles re 
vindicarn reajust-esalaria!pelo.. .C 

-pleno trés saanos e meio de refe 
réncia -aumento real de 4O'por 
cento 'prdutiiidade de 15 por 
cento equiparaço salanal e retor- 

jno de feras de 240 noras Entre 
tantoo ässéssor juridico da Adisa 
infor-mou qiie no'tdi:feita nenhu- 4 
manegociaç q . e que- a empresa 
no sabe de nada mas quer nego 

r ciar. 8e96ndo de, a decisäo dos 
comerciarios foi unilateral 

- i • -	 ;t; -.---• 	 -	 ..--	 -
)





	

ANO I	 N2 14	 Timoteo, 21/12/88 

C©1© IM GONE: 

	

&ON&	 ant@ Oh 
N6S, comerci&'ios da ADISA, entramos hoje no sexto that de pa 

ra1isaço por tempo indeterminado. 

ISM S1DIFICk QM: Enquanto a empresa continuar irr'edutlyel, no 

voltaremos a trabaihar! 

EKHJS 1I SAII4RIO D 

Da pauta enviada empresa h& mais de 40 dias foi cedido so - 

mente 68% sabre o rns de novembro. Nos outros Itens nada avançou. 

Recebemos urn no como resposta. 

Queremos reajuste j. 

Somente unidos chegaremos a vitoria.

ko 

ft
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JUSTIA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3a. RECIAO 

CON CJ U_S •	 0 

CONCLUSOS, nesta data, âó Exm Q Juz Pr.esidente. 
Belo Horizonte, 03 de Janeiro de 1989 

F. 

(/ Ri'munda Cruz dos Santos 

Chefe do Setor de. Distribuiço de 

Processos de Cornpetncia do Tribunal 

De Comum acordo corn o ExmQ Sr. Julz Vice-Pro 
sidénte, nos termos do disposto no artigo 125 da Lei Complementar 

n 2 35/79 (LOMAN),e o que dispc o artigo 34 do Regirnento Interno, 
adotel a diretrlz de Ihe delegar atrlbuiçea para conciliaço, ins 

truço e distribuiço deDissidios Coletivos. 

Deste modo, corn fundamento nos dispositivos aci 

ma citados, delego tambm no presente feito, ao ExmQ Juiz Vice-

Presidente do Tribunal, a atribuico de proceder a conch iaço 

a instruço e distribuiço da aço coletiva ora instaurada. 

Belo Hori,zonté, 03 de Janeiro de 1989 

ReKato More	 Figuei redo 

Jiz Presidente do T.RT. dá 32 Regio 

R E M E S S A _-	
k 

Nesta data, .'crneto os presentee autos 

Exrn Q Juiz Vice-Presidente. 

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 1989 

Raiunda Cruz dos Santos 

Chefe do Sotor de Diatribuiço do 

Processos de Competancia do Tribunal

80 

OF- 1.5
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C 
.JUTIcA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALliO - 3a. REGIO II!J21

CONCLUSAO 
Nesta data, taco conclu Bcs os	 autos so 

Sr. Ju1zJ,1	 ... 

Aos orde	 _rj 

^-) -,.! "t'3' . 

	

jj
	

Xcç 

-

4' U—

C	 4 

CA.-	 & C4	 0 

	

-	
- -

fkt S 

OF-1.5



CERTIDAO 
Certiioo quo o respeitável de.spoho dB 

fl-s 3 ?	 , foi	 !Ec3 'o "D J • 

do	 fj (3 99 , 0 O7'J2JL4&tO- 

d Z I 9 -	 Jrno;a 

das part. Dou fe. 

Bo Horizonte,  

	

:L	 .......... ........



JUSTIA DO TRABAL}IO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALBO - 3a. REGIAO 

C . ER I I D A 0 

CERTIFICO, Para Os dcvi dos fins, que por deter-

minaço do Exmo. Sr. Juz MANOEL MENDES DE FREITAS, DD. Juiz 

Vice-Presidente, em exercicio, do Tribunal Regional do Trabaiho 

da Terceira Regio, NOTIFIQUEI, via teIefnica, o SINDICATO DOS 

EMPREGADOS NO COMERCIO DE TIMTEO, na pessoa da secretria do 

I. advogedo Robinson Soares de Almeida - Sra. Creuza Emi liana ' 

An.Jos e a ADISA AO DIESEL S/A, na pessoc do Gerente Administra 

tivo, Sr. Edimirson Comes de Oliveira, da oudincia de conci lie 

ço que sera'er realizada no die 09 de Janeiro dc 1989, as 14:00 

hot-as no p1enrio do 89 andar do Ediffcio Sede do Tribunal, to 

calizado na Avenida GetIio Vat-gas, 225, nesta Capital. PARA 

CONSTAR, eu,	 1HeIofsa Abbott Linke, Diretora de 

Secretaria do Tribunal Pleno e dos Grupos de Turmas, lavrei a 

presente certido, aos cinco dies do ms de Janeiro d0 mil nove 

centos e oitenta e nove, nesta cidade de Belo Horizonte. .xx.x 

X • X • X • X • X • X - X • X • X • X X • X • X $ X • X • X • X • X • X • X - X • X X X • X • X m X • X • X • X • X. 

OF-1. 5
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PODER JUDCIARIO 
3USTIA DO TRABALHO

$1 RGIAO

Em, 0$ do Janeiro do 1989. 

1/89

Exmo, Sri. Priocurador, 

Levo ao conhecimento do V. Ea# qua a øudincia 
am	 de conciliaço referente ao .p'ocesso ThT .DCi217/88 • DISSIDIO 

COLETIVO, em qua eZoparitee SINDICATO DOS EMPREGADOS NO C0MR - 

CIO DE T1MÔTEO (Suscitante) X ADISA AçO DIESEL S/A (Suscitada), 

reaiiznr-se no dia 09 de Janeiro de I989 Is 14:00 horos, no 

plenrio do 80 andar do Edificio Sede do Tribunal Regional do 

Trabaiho do Terceira Re91o, iocalizado no Avenida Getilio Var-

gas, 225, nests Capital. 

Atencj osomente, 

MA 
Helolse Abbott Unke 

Diretora da Secreta p l.a do Tribunal 

Pleno a dos Grupos do Tur'mes 

Exmo, Sr. 

Procurador Regional do Trabal ho 

Rue So Paulo, 638 - be andGr 

30,170 -	 QHQR1i9NTLELG 

oft/ 

OF-1-1
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JUSTIA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3a. REGIAO 

LISTA	 DE	 PRESENA 

AUDINCIA DE INSTRUO E cONcILtAço , REFERENTE AO PROCESSO: 

TRT-DC- 217/88 

SUSCITANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMRCIO DE TIM6TEO 

SUSCITADO (A): ADISA Ace DIESEL S/A 

me

NONE LEGIVEL:
	

REPRESENTAçAO:
	

ASS INATURA: 

)Qrt	 (4	 oJL
—&0-------- 

(Ze - 1
--

c fl L c  

1 ( 
&

_______ 

____





JUSTIA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3a. REGIAO 

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E DOS GRUPOS DE TURNAS 

ATA DE AUDIENCIA DE INSTRucA0 E coNcrLIAcAo, relativa ao processo 

TRT-DC- 217/88 	 , em que so partes: 

SUSCITANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERC 10 DE TIM6TEO 

SUSCITADO: ADISA AO DIESEL S/A 

Realizada aos 09 dias do ms de Janeiro	 do ano de I989 

as 14:00	 horas, em sua sede, na Avenida Getülio Vargas,n9

225, nesta Capital, sob a presidncia do Exxno. Sr. Juiz_________ 

MANOEL MEN -DES DE FREITAS 

Presentes: 

Procurador Regional do Trabalbo: Dr.EDSON CARDOSO DE OLIVEIRA 

Pelas partes: conforme reIao constante da I ista de presença ane-

xada e que faz parte integrante desta ata Pelo Sr. Juiz instrutor 

foi declarada aberta a audincia. Ouvdas as pertes, pelo Sindica-

to Suscitant,6 foi dito que a greve terrninou no dia 02 de Janeiro do 

corrente, pela Suscitada, tendo sido ponderado rnencioneda data 

ocorreu o retorno ao trabaiho da parte restante dos empregados, j 

quo cert, digo, cerca da metade tinha retornado 	 anteriorrnente 

Ouvidas as partes, a pedido do 3r1 Edson Cardoso de Oliveira, Exmo 

Procurador Regional, a respeito do ter havido, ou no, comunicaço 

Procuracloria Regional relativamente a** greve, por des foi repon-

dido que nai tinharn cincia de cornunicaço co referido rgoe Pelo 

Juiz lnstrutor. foi apresentada s partes urna proposte de acordo 

tornando-se por base a convenço éelebrada. pete Federaço do Cofrn, 

digo, Cornrcio do Estado de Mines Gerais corn a Federaçao dosEmproga 

dos do eornrcio do Estado do Mines Gerais, proposta que foi ample.. 

mente discutida peles partes, tendo elas, afinal, dito que cetebra-

rem acordo nos termos da proposta, os quais SO os seguintes: a) - 

o acordo ore celebrado constituir um editarnentoa% convenço co-

letiva celebrada et, d.igo entre o; Sindicato dos Empregados do corn-

rnrcio de Timteo e Coronet Fabriciano, do urna parte, e a Federaçao 

do Comercio do Estado do Mines Gerais, cuja copia esta
,
 as f1s22/ 

24 dos autos, corn a data de 06 de dezembro de 1988; b)- o par9ra.
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,JUSTIcA DO TRABALHO 
t:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAtHO - 3a. REOIIO

-2-

fo 3Q 1a convenço, por este editamento, passe a ter a redaço se-

guinte § 3 - Proporcionalidede de que trata o "caput": 

MS DE ADM1SS0	 TAXADE REAJUSTE PROPORC tONAL 

Ate' junho/88	 85% 

Jul/88	 71,34% 

Ago/88	 58,70% 

set/88	 50,00% 

Out/88	 45,00% 

Nov/88	 40,00% ; 

a clusute SEXTA passe a ter a redaço seguinte: as horas extras 

serao pages corn urn edicional do 60% (sessenta por cento) sobre o 

s a 1 r i o-hora normal; quento cos dies abrengidos.peia paralisaçp 

flcou estaberecido quo os empregedos quo estiverem paredos faro 

a reposiao dos dies respectivos st o lirnite de 12 moses, de ja-

neiro a dezembro do aflo corrente, do modo quo os queestiverarn p 

rados por tempo inferior a.12 dies sofroro a reposiço a base do 

urn dies por rns, enquanto queaquetes quo estiverem parados por 

mais do(l 12 dies estarao sujoitos a reposiço do total de dies p 

rados dividido por 12, pare que a reposiço se processe do janei-

ro a dezembro, sern Juros e corroço rnonetria; pelo que foi ante-

riormente estabeteido, fice escierecido quo Os empregados quo es-

tiveram em grove recebero no correr do mas do janeiro o equivaleft 

te aos salrios dos dies abrangidos pole paraIiseço, estando sujej 

tos a roposiço dos seIr'ios dos referidos das, de forma paulati- 

na, Corno j disposto antoriormento, ou soja, Xase do urn die por 

mes, de Janeiro a dezernbro de 1988, corn os detathes ja ostabeleci-

cksanteriormente; d)- tratando-se do aditernentoa% convençao	 do 

06 do dezembro do 1988, o reajuste proporcionef etabo1ecido	 tie 

letra "a" do presente acordo ter vigncia a partirde 1 9 de de - 

zombro do 1988, assirn corno o adicional do 60% pare as horas extras, 

devendo asdiferençes respect ivas, ser pages pete ernprogadora Suscite 

da ate' tO do feve'eiro do 1989, quando do pegarnento do seIrio do 

janoiro, eornprome-€endo-se a Suscitada, einda, a conceder urn adan-

tamento do 50% et 	 20 de jeneiro corrente, calculedo corn base 

no salrio que seria pago so no tivesse havido o presente ecordo; 

OF-1. 5
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JUSTIcA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALMO - 3a. RECIAO

-3-

e)- pole Suscitada foi dio quo no haver puniço pete partici-

poço no greve de dozembro do 1918; f)-	 empregadora Suscitada pa 

gare custas do processo, a que so atribuiu no valor do Cz$...... 

100.000,00, em homonagem ao clime de concitieço que dominou dura 

te a audincia; g)- o acordo ore celebrado visa a extinço do pro-

cesso do Dissdio Cotetivo. 

Tendo em vista o acordo cetebredo pelas pertes, 

pelo Juiz instrutor. foi determinado fossem	 utos remetidos 

i. Procuredoria Regional, pare parecer, o, em seguide, a distribui 4-
ço no forme da lei, pare os devidos fins. Nada mais havendo, encé 

rrou-se a audincia, 

Dr. MANOEL MENDES DE FREITAS 

Juiz lnstrutor 

Dr. DSON CARDOSO DE OLIVEIRA 

P/ Suscitante:

P/ Suscitada: 

OF-1. 5
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SERVIO PUBLICO FEDERAL 

MID T/DC/217/88 tsThio COLETIVO 

SUSCITANTE: SINDICATO DOS EMPR.EGADOS NO C.OiRCIO DS TIMOO 
SUSCITADA: ADISA' . Aço DIESEL. s/ 
RELATOR: J.uiz 

RVISO:: Juiz 

P A R E CE R

Eg. Grupo de Turmas. 

Ajiizado o ..presente DC,rea1izada 

as regulares notificaces, real izou_se a audincia de conci1iaçc 

e instruco(c$.Ata :. de fis.4.2.44),ocasio em que 0 em.juiz Ins-
rutor fez,, As partes urna propsta conciliat6r±a que Lora acei-

ta,nos termos consignados em Ata.(fi4.42/44). 
Autos a PRT.,a $ls.44v. 
E'o relat6rjo. 

M ER I TO 

Nota-s:e: que as partes j& estavam sujeit 
A onvenço 'o1etiva do Trabalkio•,de LIs. 22/24. 

Porm,resoivera aIter1a,fce,prjncjpa1_ 
merite& ec1oso da greve,a qua1,entretanto,j encerraa;mesmc 
arites; do ftcordo, noticiado. nos autos 

Sabe-se que a negociaço coietiva ampla e 
ilimitada,quanto ao aurnerLto de •sai.rio,ateor do art.9,do Dec. 
Lei n2.335/87.

For outro 1ado,h restric6es. quanto aos repasses 
910,Sprecos dos produtos; e serviços do aumenta saiaria.i,náship6- 
teses previstas no art.U,incisos I. e II,do re2eridodito. 

Nestas condices,opjnamos pela horno.iogaço do 
presente ACordo ( V: . 21s.42/44),para surta os seus jur{dicos e ].e-
gais efeitos,observadas as restricèsdo art4,incjsosI e II, 
do Dec. Lei i. 2.335/87.. 

E'o parecer,s.m.j. 

iE1O H zcnte,i^ 1jmejro de 198 
ED SAOO	 VE	 ROCU RI DO1Z RIG. DO TRABALHO- 3a. Reg iao-.



R. EM E S S A 

Faco remessat,na presente data,do 

processo, corm 0 parecer, a Eg. TRT/3a. Regio.. 

B.H. 1,1 2-. 12.89; 

	

(C	 _-
EDSON CARDOSO DE OLIVEIRA 
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PROCURADOR REGIONAL DO TRABALHO 

•	 . 3.a.Regio— 

RECEfl/!TjT.O 
CE.FsTIFgflfl	 ,. 
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Os pr t - .- ufts. 

Belo Hofzoflte I c'e _12L	 d	 ____ 

c	 -

JUNTADA 
Nesta data faço j ntacJ 

Aos	 de -:	 -. - 	 dia. 19

S



EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO - 3a. REGIAO.

c' 
REF. -  DC - 217/88 

Juz V	 Pre5Ident	 o Tri	 al	 ion O Ira	 a 

Regiao 

ADISA AOS DIESEL S/A e a FEDERAcO DO COMER 

CIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por seu procurador abixo, as-

siriado, respitosamente requerem a juntada das procuraçes ora 

anexadas

Termos em que 

Pedem deferimento 

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 1989 

pp. FLAVI,,' SIL'BO,.XGES

OAB/MG- 30.374"

sm



S.-. 

r

3



PROCURAçAO

	

* 

Pelo presente instrumento particular de niandato, A FE-

DERACO DO COMERCIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

corn sede a Rua Curitiba n9 561 - 119 andar em Belo Horizonte - MG, 

neste ato representado(a) pelo seu Presidente RENATO ROSSI - 

abaixo assinado, norneia e constitui seus bastantes procuradores Gs 

Advogados AGENOR RIBEIRO, ANTONIO SALOMAO ASSAD ABDO, CLIO	 RO 

DRIGUES NEVES, FLAVIO SILVA BORGES, HELlO CAMPUS e MYRIAN VIEIRA 

VILAS BOAS, brasileiros, regularmente inscritos. na OAB-MG, corn en 

dereco para intimacóes a Rua Curitiba, 561 - 119 andar - em Belo 

Horizonte,, Minas Gerais, aos quais confere os poderes da clausula 

"Ad Judicia", para, perante qualquer.juTzo contencioso ou adminis 

trativo ou qualquer Reparticao P . ib1ica Federal, Estadual, Munici-

pal, representar e defender os interesses do(a) Outorgante , 	 em 

que figure como Autor(a), Suscitante, R(u), Suscitado(a), Opoen-

te, Assistente, Litisconsorte ou Interveniente, bern como em Tribu 

nais ou Instancias Superiores, ou onde esta se apresentarem, p0 

dendo propor aces, defesas, interpor recursos e contra-raz6es 

transigir, desistir, acordar, receber e dar quitacao, praticanclo 

todos os atos necessãrios ao fiel desernpenho do preserite mandato, 

e, de modo especial, representar o(a) outorgante no Processo 	 de 

Dissdio Coletivo TRT-DC-217/88 

e substabelecer.

Belo Horizonte, 10,4ejka_Jiro de 1989 

RENATO ROSSI
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Pelo presente instrumento de procureço que assinamos, nomeiernos 

e constituimos nossos bastantes procurados os Srs Drs. AGENOR 

RIBEIRO, advogado OAS-MG 8.814, bresileiro, cosado e C1_I0 RODRI 

GIJES NEVES, advogedo CAB-MG 36.184, brasileiro, solteiro, corn es 
' 

critorio, residenc
A

ia e domicif lio neste capital, aos quels conce 

demos os poderes da clusute "AD JUDICIA" e especicintente os ne 

cessrios pare receberern, darern quitaço, fezerem quciquer acor-

do, desistirem, transigirem,. firmarern compromissos, representa - 

rem a outorgante perante repartiçoes Federais, Estadusis, Munici 

Pais em mbito Administretivo e Judicial e, afinal, fezerem tudo 

quanto for necessrio co fiel cumprirnento deste mendato, inclusi 

ye substabelecerem corn ou sem reserves, em especial pare o PRO 

CESSO flQ 217/88, junto co TRI - Tribunal Regional do Trabelho em 

Belo Horizonte - MG, referente eo dicidlo de acordo coletivo de 

trabaiho entre a Outorgante e o Sindicato dos Trebalhadores 	 no

Comrdo de Timteo - MC e Cal,, Fabriciano - MG. 

Belo Horizonte	 MC, 06 de Janeiro	 El 

OUTORGANTE:  

ADIA — Ace DIESEL s/A 

BR. 381 — KM. 196 

ACESITA / TIM6TE0 - MG 

Q CGC/MF.: 18.023.630/0001-47 

CONHEçO 

FMUNH	 nA"A;. 

SRLAJ LO A M6ND 
TIT UL.AA



CEFTI CE" AO.. 
Certifico que o	 ..' 
1k, Ci ! h 

do	 M. G.'1, 
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JUST IA DO TRABA1HO 

TRIBtt&AL REGIONAL DO TRABALHO - 3a. REGIAO 

C E R T IDAO 

CERTIFICO, de ordem do ExmJuiz Presidente 

e nos termos do art. 141, do Regimento Interno, que em 

audincapblica, realizada em 18 de janejrp de 1989. 

foi sorteado: 

Relator o Exm 9 Juiz	 MANOEL MENDES DE FREITAS 

Revisor oExm Juiz 	 ARIROC4A	 -. 

1 9 Grupo de Turmas.

Distribuidor 

CON C I U S A ô 

Nesta data, faço conclusos os presen-

tea autos, so Exm Q Juiz Relator. 

Em	 isdr.j€dc IQRQ. 

Ràimunda Cruz dos Santos
Chafe do Sotor de Diátribuiço de
Processos de Competncia do Tribunl 

OF-1. 5
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JUSTIc.A DO TRABALRO

AL DO TRABALHO - 3a. REGIAO TRIBUNAL REGION	
C 0 N C L U S A 0 ig	

data ja,r cor.s0 o.
	

aut 

Rato,

gj 

Q's.c 

hQ	 / -

0 

Qo.14) 

CONCLUSAO 
Nta data, fag coc1aos ops prestnt	 autos ao 
Sr.

12-AL
..,. 

Aog I9de	 Q..L	 9 

Chefe de SeQão 

LI
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CERTDAO 
GERTFCO aue Os prsiis auOs foram 

iflCIUIdC)S fla pauia de	 O1 

.....(Ode... 

) 
Belo Horinte,	 d 

0 .. i. 
Ch e 

\ e Turmas
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 

3a. REGIAO

CBRTIDAO DE JULGAMENTO 

PROCESSO	 N 9	 T R T -DC-217/88 

C E 1 T I F I C U	 que o Tribunal Regional do Trabaiho, 

em sessão	 ordinria do Eq. 12 Grupo de Turmas, hoje realizada, 

julgou os presentes autos, tendo resolvido, 	 unanimidade de votos, 

HOMOLOGAR o acordo celebrado pelas partes, pare que produza seus le 

geis efeitos, declarando extinto a processo corn jul9emento do rn-

rito. Custas, pela Suscitada, sobre NCz$100,00 (cern cruzados novos), 

valor arbitrado	 cause. 

Tomaram parte no julgamento os seguintes Srs. Juizes: Manoel Mendes 

de Freitas (Relator), Ari, Roche (Revisor), Carlos Alberto Alves Pe-

reira, Marcos Figueiredo Mendes de Souza, Allan Kardec Carlos Dies 

e Jocel irn Machado de Oliveira. 

CE- i .3



LI 

OBSERVAçOES:	 Na direço dos trabalhos o Exm9 . Sr 

Juiz Aroldo PInio Gonçalves, por 8cr 0 Exm0 Sr.Juiz 

Ari Roche, DD. Presidente do Eq. 1 9 Grupo de Turrnas,o 

Revisor do Processo.. 

Ausentes, corn cause justificada, os 

Exrn2 s. Srs. Juzes Atfio Arnaury dos Santos e Aulnat-

do Peol id to, sendo convocado pare substituir este iI 

tirno o Exrn2 . Sr. Juiz Jocelirn Machado de Oliveira. 

Para constar, lavro a presente certidáo do que dou f. 

Belo Horizonte, 27 de	 aneiro	 de 19 89 

p/ DiT-e-t.e1ii3etaria
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JUSTIA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALRO - 3a. REGIAO 

Neta	 rem6to cse ruo o Exm° 

JUZjpara a redço do oc5rdo. 

Ern3Q/ JJj/ 1929 
------ -. ............... 

Chefe de Seçãodo 0 

do Tur 
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PODER JUDICIARIO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 

32 REGIAO 

ACOROAO -TRT-DC-217/88 

Suscitante: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMRCIO 

DE TIMOTEO 

Suscitada	 ADISA AO DIESEL S/A

EMENTA - Dissiblo COLETI-

VO - QDO - A Constituiço Fede-

ral de 1988 manteve o ostimulo 

.
	 negociaçao ampla entre empregados 

e empregadores, corn a participaço 

dos entidades sindicais, s partes 

interessadas sendo facultado 

por via de convenço ou acordo co- 

letivo, dispor a prosito de redu 

ço salarial (art. 7, Vi). Assirn 

sendo e no obstante hover conven-

çao coletiva em vigor, 00$ emprego 

dos e ernpregadores interessados 

dado, por acordo em dissidjo cole-

tivo visando a extino do proces-

so, estabelecer condiçes inovado-

ras sob a forma de aditamento.Acor 

do hornologado, julgando-se extinto 

0 processo. 

Vistos, relatados e discutidos os 

presentes autos de Dissidio Coletivo em que figuram, corno Susciten 

to, SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE TIMóTEO e, como Susci 

Jtada, ADISA AO DIESEL S/A.

R EL A T 6 R I 0 

0 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO-

MRCIODE TIMÔTEO ajuizou dissidio coletivo contra ADISA -	 AOS
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351 REGIAO 

AC6RDAO-TRT-DC-217/88 - 2 - 

DIESEL S/A, aduzindo o seguinte; que Os empregados da Suscitade 

integram categoria que exige maior ndice de profissionaIizaço, 

fazendo jus a meihores saIrios; que foram infrutiferas as nego-

ciaes; que, em face da intransigncia da Suscitada, seus empre 

gados entraram em greve no die 16 de dezembro; que as reivindice 

çes esto arroladas na inicial, no tendo sido aceites na fase 

de tentative de acordo, exceto a referente a data-base; que espe 

ra a procedncia da aço.

Inicial instrulda corn os documen-

tos de fls. 8/36.
Vierarn-me os autos no die 03	 de 

jeneiro corrente, pare átuar corno Instrutor, em face da ausncia, 

por motivo justificado, do Erninente Juiz Vice-Presidente. 

Convocadas as partes pare audin 

cia no die 09, e aps os debates de praxe, resolveram elas acèi-

tar acatar a proposta do iuiz Instrutor, tendo concluido acordo 

nos termos constantes da Ate de fls. 42. 

A d. Procuradoria, porseu dignoe 

sempre eficiente Titular, opinou pole homologacao do acordo "ob-

.	
servadas as restriçes do art. II, incisos I e II, do Dec.Loi n 

2.335/87" (fls. 45).

E o relatrio. 

VOTO 

0 processo teve desenvolvimento re 

gular.
A GREVE ja havia cossado antes do 

acordo celebrado peles partes, razao nao hvendo pare que o Tri-

bunal sobre ela se manifeste. No existe, alias, nenhuma preten-

so do julgamento a respeito dele, nem no parecer da d. Procure 

doria.
Em assim sendo, passo ao exarne da 

pretenso de homologeço do acordo em cogitaço. 

Como bern acentuado pela d. Procure 

doria Regional, a tendncia da 1egisIaço ordinria vigente e no
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39 REGIAO 

.

ACÔRDAO -TRT-DC-217/88	 - 3 - 

	

sentido do estlmulo 	 negociaço corno methor meio do soluço dos

conflitos coletivos envolvendo empregados e empregadores, por eta 

sendo possvel agora, a partir da Constituiçao Federal do 1988 

ate a reduçao satarial (art. 7, Vt). 

A d. Procuradoria Regional opinou 

pete homologaço, corn rossalva, porm, do observncie da disposi 

ço legal quo veda o repasse aos preços dos produtos e serviços 

(fls. 45).

A ressalve	 fruto do notrio ze-

to do ilustrado Ministrio Ptb1ico do Trabaiho. A proibiço de re 

passe esta contidem norma legal do ordem pblica, desnecessria. 

sendo, "data venia", a reiteraçao do comando por via de decisao 

normat i va
0 ACORDO em oxame fob celebr ado pe 

las partes pare extinço do prôcesso e nos termos seguintes: 

-" a) - 0 acordo ore celebrado 

constituir urn ADITAMENTO	 C0NVEN40 C0LTIVA celebrada entre 

o Sindicato dos Empregados do Comrcio do Timteo e Coronet Fe-

briqiano, de urna parte, e a Federaço do Comrcio do Estado de 

Mines Gerais, cuja cpia esta as fls. 22/24 dos autos, corn a da-

ta do 06 de dozembro do 1988;

b) o pargrafo 32 da Convonço,por 

este aditamento, passe a ter a redaço seguinte: 

§ 32 - Proporcionalidede do que trata o "ceput": 

MS DE ADMISS0	 TAXA DE REAJUSTE PR0P0RCl0Nf 

	

Ate junho/88	 85% 

Jul/88	 71,34% 

Ago/88	 58,70% 

Set/88	 50,00% 

Out/88	 45,00% 

Nov/88	 40,00% 

a ctusula SEXTA passe a ter a 

redaço seguinte: as horas extras sero pages corn urn adicional de 

60% (sessenta por conto) sobro o lrio-hora normal; quanto aos 

dies abrangidos pete paralisaço, ficou estabelecido quo os em-
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pregados quo estveram parados far go a reposiço dos dias respec-

tvos ate o hmite de 12 moses, de janoiro a dezembro do ano cor-

rente, de modo quo os que . estiverarn porados por tempo inferior a 

12 dias sofrerao a reposiçao a base do um,dia por ms, enquanto 

quo aquees que estiveräm parados por mais de 12 dias estaro su-

jeitos	 roposiço do total de dias parados dividido por 12, para 

quo a reposiço se processe do janeir'o a dezembro, sem juros 	 e

correço monetria; polo que foi anteriormente estabelecido, fica 

.

	
esclarecdo que os empregados que estiveram em grove recebero no 

correr do ms do Janeiro o equivalente 00$ sa1rios dos dias a-

brangidos polo para1isaço, estando sujeitos	 reposiço dos so-



lrios dos referidos dias, do forma paulatino, corno j disposto 

anteriormente, ou seja,	 base de urn dia por ms, do janeiro 	 a

dezembro de 1988, corn osdetalhes j estabelecidos anteriormente; 

d)- tratando-se de aditamento 

venço do 06 do dezembro de 1988, o reajuste proporcional estabe-

lecido na letra "a" do presente acordo teri vigncia a partir de 

12 de dezembro de 1988, assim como o adicional do 60% para as ho-

ras extras, devendo as diferenças respectivas ser pagas pela em-

.
	

pregadora Suscitada ate' 10 do fevereiro do 1989, quando do paga-

rnento do saIrio do janeiro, cornprometendo-se a Suscitada, ainda, 

a conceder urn adiantamento do 50% at 20 de janeiro corrente,cal. 

culado corn base no salrio que seria pago so no tivesse havidoo 

presente acordo;

e)- pela Suscitada foi dito quen 

haver puniço peta participaço no grove de dezembro de 1988; 

f)--a empregadora Suscitada paga-. 

ra custas do procosso, a que so atribulu o valor do Cz$100.000,00 

em homenagem ao clima do conciliaço quo dorninou durante a audir 

cia;
o acordo ora celebrado visa 

extinço do processo do Dissidio Coletivo." 

Polo exposto, 

HOMOLOGO o ACORDO concluido pelas
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partes e nos termos em que estipulado, pare que produza os efei-

tos legais pretendidos, julgando, em conseqncia, extinto o pro 

cesso

Custas, calculadas em funço	 do 

valor que se atribui a causa, de NCZIOO,OO, pete Suscitada. 

Fundamentos pelos quais, 

ACORDAM os Juizes do Tribunal Re-

gional do Trabaiho da Terceira Regio, em Sesso Plenria do Eq. 

S 19 Grupo de Turmas, unanimidade de votos, em HOMOLOGAR o acor-

do celebrado pelas partes, para que produza seus legais efeitos, 

declarando extinto o processo corn julgamento do mritoaCustas p0 

la Suscitada, sobre NCZ$IOO,00 (cern cruzados novos), valor arbi-

trado	 causa.

Belo Horizonte, 27/janeiro/1989 

A I	 / r 

AROLDO PLINJO oNçA'LVEs 

Presi dente 

S

?4ANOEL MENDES DE FREITAS 

Relator 

C	 _ 

Pela Procuradoria Regional 

L 
r

/ rnsmb
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CERTIDAO 

CERTIFICO e dou f6 que o ac6rdo retro foi 

publicado em audincia ordinria do Exmo. 19uiz	 Vice- 

Presidente deste Tribunal	 i9 e, para 
cincia di as pa tes, n Di1io do J dicirio de_____ Oi

Chefe da
	

Tul icag^o de Acördos 

S

Nesta data, faço remessa dos presentes au-

tos i Diretoria do Serviço de Recursos. 

Belo Horizonte,Zgde7ij,zp//3ode 19' 

hefe da Seç(o de Pjiço c Ac5rdos 

CE-1 .16
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Em, 24 Jt fever-o4ro d 1989 

N9 c Vt/f% C43/$Dc/ 100/89 

limo. Senhor, 

Pelo presente, fica V. Sa. notificado, para os fins	 de

direito, da deciso proferida por este Egrgio Tribunal Regional do Trabaiho 

atravs do seu Grupo de Turmas, no processo de nQ TRT/DC— 	 - DISSIDIO 

COLETIVO - em que so partes	 3WflCTC OS EflPEOAtOS ?o COLiRCtø bE 

TITtO SucUcnt, ti, A0 12 A MO 01tS S/4, Sust 

Em anexo, uma ccpia.

DI 0 DA SE RE TAR lADE COORDENAqAO 

JUDICIARIA 

Ao 

Dr. ROB (SON SOARES DE ALME IDA 

RUA BOA VISTA, 149-5/304 

CORONEL FABRICIANO

T1

t	
.	 tfl cr 

ex	 (a)	 ta it	
0 

/ 
Belo HoriZOfltO ..........

V.
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Em, 24 de feveieIeo de 1989 

01C.TRT/DSCJ/NDC/ 101/89 

limo. Senhor, 

Pelo presente, fica V. Sa. notificado, para os fins	 de

direito, da deciso proferida por este Egrgio Tribunal Regional do Trabaiho 

atravs do seu Grupo de Turmas, no processo de nQ TRT/DC- 217/88 - DISSIDIO 

COLETIVO - em que sao partes 	 SZNDJCATO DOS EMPREGADOS NO COMRC10 DE

1•IM6TEQ, Suscitante, e, ADISA AO DIESEL S/A, Suscitada 

Em anexo, uma copia.

DI^RET DA E^CRETA`RIA D^E ^DENAqXO 

JUDICIARIA 

Ao 

Dr. AGENOR RIBEIRO 

RUA CURITIBA, 561-li g andar 

CAPITAL

cErT	 )f 

exi	 (a) 'I 7.-m 	 Vill ptL	 b 0 

Beo HoriZOfltO ...... ?..t.u1 

Chefe do Setur de E:pedico do Tribunal



JILCERTIFICO quo, orndo	 .do 19	 ^--[ 

docorreu o prazo para 

Obs 

Belo Horizonto,ç -dor3 -do 19 

-DR.SERV.RfURS-DIsrRBuIçAo  
PE FEITOS DE 26 IfSTANQA
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L4 S	 .
os prs€44o Li 11 

COP--' 

3r. FrIdt0.

2	 \fs.A cijt.,cKJ	 e isi_... 
orizont'..L.L_ 

.. 

Intime-se a Suscitada pare o pganiento des 

custas processuals, que importem em NCz$6,86 ( seis cruza 

dos novos e oitente e seis centavos), prazo legal, sob 

pane de execuçao 

Belo Hor)zonte, 13 de marco de 1989 

do Trabaiho do 3Regio 
( 

C E R T I D'O 
CERTIF1O clue, neta data, foram recebidos 

os presentes autos em),deo...3.....- 
de 19e encamirihados para pubicaçao no 

D. J. emJde de 19.... 

8E9AO DE PROCESSAM€NTO F DISTRIBUIQAO 

CERTIDAO 
CERTIFICO quo, emj	 de C . do 19&9 ( Lt_ foi pubtjcada no 0. J.,	 do M G., u ir.timaçao 

con-

..... ..... 

Cr	 ff23 C.S2S 

no  prazo fai. 

BOHo1jZor

- 

OF-I. .5
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JUNTADA 
a daia, fago . Funtada, aos prese tes autos Cfe 

. a

D	 •U Si;S	 DlSUi8OIçA 
LTh FEi •O	 24	 I	 IA



01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO COO 	 02 RESERVADO 

MINISTRIO DA FAZENDA 

Documento de Arrecadacão  

de Reäeitas Federais-DfiRF 1

Di spensado 
IMPORTANTE	

_03 DATA DE VEN 89 
E INDISPENSAVEL 0 CORRETO E	 E OBRIGATORIO 0 PREENCHIMENTO CORRETO 
LEGIVEL PREENCHIMENTO DO	 DO CODIGODA RECEITA - CAMPO 08 

JMERO DE INscRIcAO NO CPFICGC 

04 EXEP	 05 PERI000 SE APURACAO	
06 PRuisIolT/Dc/2 I 7/88	 107 REFERENCIAS	 08 CDIGO DA RECEITA 

S0 5-C 
09 PARA USO DO PROCESSAMENTO	 10 VALOR DA R $6 86 Custas TRT_da_3_Regiao   

Asa Aco Diesel S/A	 EM CASO DE DUVIDA	
VALOR OA CORREQAO 

	

OUTRAS INFORMAQd'ES PREVISTAS EM INSTRUçOES	 SOBRE 0 PREENCHI-	 12 VALOR OA MULTA 

Suscitante-. Sindicato dos Empre9ados no 	 MENTO DO DARF  
13 VALOR DOS JUROS DE MORA PROCURE 0 ORGAO Comrcjo de Timtteo	 DA SECRETARIA DA 

Sijsci.tado — Aclisa Aço Diesel S/A 	 RECEITA FEDERAL 14 
VALOR TOTANCZ$6,86

 

Exped Ida em I 5.3 89	 DSR	 AUTENTICAçAO MECANICA SOMENTE WAS 1 o 21 VIAS (CONFIRA 0 VALOR TOTAL CAMPO 14) 

S'189	
s 
E 
R 
P MODEIO AFRO 8800 POR INSTRUCA0 NORMATIVA SRF No 007/88
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L. L.	 . L Ld ..) ft 

39sts data, faqo mcluvm as presentes awe* 

&. PmId.t& 

Bela Hate, 21 ow  

Sc4 

Vistos, etc. 

Pagas as custas, arquivem-se 

Belo Horizonte, 27 de marco do 1989 

Prosi

do Tri 

63 

OF-1. 5
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ESCRITORIO DE ADVOCACIA 
ROBINSON SOARES DE ALMEIDA 

EXMO, SR. OR. PRESIDENIE DO TRIBUNAL-REGIONAL DO TRABALHO D1 3 

REGIO,,

0 SINDICATO DOS EMPRECADOS NO COMRCIO DE 

TIIIOTEO, CCC nQ 20.183.448/0001-03, sediado	 Rua 5 do Maio, ng

130-A, Centro, em Aceeit, Timteo, MC., par seu advogado infra 

assinado, "ut" instrurnonto do procuraco anexo, vorn, corn funda-

macito nos arts. 856 a 859 da Conso1idao dás Lois do Trabaiho, 

requerer a V. Ex. a instauraço do dissidio coletivo contra 

ADISA AO DIESEL SJA, corn o CCC n Q 18.023.630/0001-47, sediada' 

BR 381 0 Km 196, em Acesita, Tirnctao, MG., tendo em vista as 

fatos e fundarnentoc soguintos: 

1 - Como pib.ico e not6rio o olevado au-. 

mento do custo do vida, agravado corn a inflaçao alarmante, tar-

naram vodadeirarnente insuficientes as sa1rios quo atuelmente 

percebem as integrntes de categoris representada polo Suscitan 

to a empregados dm Suscitada, impondo-se desta forms urna justa 

reviso dessos sa1rios. 

2 - Resea1ta-e quo as empregados do Susci 

tada integram urns categoria rriis profissionai.izada, suacetibili 

zando, dal, urn sa1rio meihor, diferenciado do quo consta do 
Convenço f'*rrneda corn a Federaço do Comrcio do Estado do Mi - 

nsa Gerais, j quo so splice I categoia em geral, injuato, am' 
termos do mercado, pars as rnesrnos. 

3 - Atendendo sos motivos apontados, as as 

sociados do Suscitante 
a8 

empregados da Suscitada, reunidos em 

Aasemb1ia Coral Extraordinria, regularmente convocada a pro-

cossada, resolveram pleitear aumento salarial e autros mais be-

neficios do alcanca oconarnico, social, administrativo, sindical 

saCide e segurqnça do trabaiho, em negociaco diferenciada a 
Rua Boa Vista, 149 - Sala 304 - Fone 841-3387 - Coronel Fabriciano - Minas Gerais
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parto Us Convenço referida, diretamente corn a Suscitada. 
4 - 0 reajuste salarial ploitoado aponas re 

coloca, em porte, as salario8 no nivel do esu poder do consurno' 

anterior. 0 eurnento real e a produtividade y am, simplesmente, 

repossor sos trabaihadores do Suscitada urns poquena parcels do 
qua contribuiram na possibilitoco dos bans reaultados quo tome 

a mesma alcançsdoo t urns paposta razovel a pauta do reivindi-

caco,digo, reivindicaces pars a suscitada, no medda, inclusi 

ye, em quo a alto desenfreada dos preços pods, j floe prSximos 
prirneiros moses, corroer totalmente ease aumento. Doses rnodo a 

ponto do vista, a aumento qua so pretends 	 urns garantia mini 

ma do mantor urn pica do poder aquisivo nessa conjuntura do site 
dosenfreado do preços. 

5 - Cabs, aqui, lembrar quo a Suscitada tern 
coma atividade oficina do reparos am veculos Mercedes-Benz, 
corn venda e revends do pages a veiculos, cujos setor tern sloan-

çado as maiores aumentoa j hevidos no pais, cuja inflaço foil 

incorporada sac ruspoctivos preços. 
6 - He qua so considerar, ainda, a nivel do' 

morcado, quo a Susciteda t nests aspecto, page sos seus emprega-

dos urn aalria incompativel corn a categoria prof'issianal doe 

macmac, sabendo-se que, em termos de oquiparaço, outras Conven 

çes firmadas corn outras redoraços, a oxemplo do quo so acosta 

presents, contemplarn molhorrnente os empregados, a quo so pre-

tends atrav&a do urn acordo justo. 

7 - Foram feitas vrias reunies do negacia-

urna na pr6pria sods Us Suscitada e duos no Subdalegacia Re 

gional do Trobalho, em ffiatinga, conforme comprovantes anexas,' 

no so tendo alcançado qualquer avanço aceitvel. Em decorrn 

cia do total intransigncia e insuscetibilidade do Suscitada p 
ra corn seus empregados, estes, decidirarn polo movirnento pare - 

diets, deflagrando a grove no dia 16 dests moe do Dezembro, as 

708 horse.

8 A Suscitada, no reuni go havida no Subdele 

gacia, eeclareceu quo, quanta a data-base no havana qualquer' 

problerna, no a tendo, no entanto, garantida atravs do documon 

to.

9 - A pretenso dos empregadas do Suscitada 

as traduz no pauta do Reivindicaçes quo a Suscitante Ihe apre-

sentou, vazada nos seguintes tormos: 

Rua Boa Vista, 149 - Sala 304 - Fone 841-3387 - Coronet Fabriciano - Minas Gerais
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P\UTM DE nEIVINDIc1ço - CAMPANFII\ S1LMRIPL 1988 - FUNCI0NItI1I05 
DA ADISA. 
01 - Nosta oportunidade, salientarnos que indiscutivelirente, to - 
moo a colocar coma primeiro item a garantia de Data-Base nos mal 
des atusis. 

02 - Reajuste salarial polo IPC pleno, deduzidas as antecipaçea 

salariaia espontneas cu cornpu1srias havidaa no pariodo. 
03 - EQUIPIR1\ç0 SAL!½RIAL 

Pare mecnica, lanternagem a pintura - A - mesmo salrio; 

Para mednica, lanternagern a pintura - B - rnesmo se1rio; 

Para mecnica, lantegr,digo, lanternagern a pintura - C - 
meamo sa1ria. 

04 - Piso minima Para .todos as trabaihadares do 3 9 5 sa1rio ml-

nirno do referancia, mantendo aos comissionistas assegurada a1m 

do pisa a comissao qua recebem. 

05 - ux1iar de escrit6rio da rnecnica - Comisso do 5%. 
06 - ESCRITORIO: Classificaço coma cardexista a sa1rio compa-
tivel corn a f'unga de acordo corn osa1rio do rnerado. 
07 - Aurnento reel do sa1rio no valor do 40% ( quarenta par can 
to ) Para todos as funcionrias a ser aplicado aa salrio vlgsfl 

to em ].Q do dezambro do 1.988, aps ap1icaco do IPC. 

08 - Aumento do 15% ( quinze par canto ) a titulo do produtivi-

dade pare todos as funcionrios a partir do dozembro do 1.988,' 
em cirna doe salrios j reajustados. 

09 - Quca as hares extraordinrias sejam pages corn adicional de 
100% ( corn par canto ) sabre a hare normal. 
10 - Pagamenta do anunio referente a 1% ( urn par cento ) do sa-
1rio percebido ja reajustado. 
11 - Retorno do fries igual 240 hares. 
12 - MEDIA DAS C0MISSE8s Iue pare efoito do c1cu10 do resci - 
so, frias o 13 salaria, ou Baja, feito no media dos 3 (tree) 
mesas t1timos. 

13 - A ernpreaa fornecera gratuitamente,uniforme aos emprogados 
na proporço do 1 (urn ) Para cada 3 ( trea ) mesas, inclusive 
calgados a quo as uniformes tenham urn tecido mais resistente. 
14 - A empresa fornecera aos seus funcionrios gratuitamene lan 
che 0 cafe. 

15 - Os funconrios no pagaro o almoço quando estiverern fazen 

do hares extras. 
16
	 Melhorar a almoço a no falter a sobromesa. 

Rua Boa Vista, 149 - Sala 304 - Fone 841-3387 - Coronet Fabriclano - Minas Gerais
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17 - Os ?uncionries qua trabaihern corn produtos quimicos terao 

direito a 1 ( urn ) litro do leite por dia. 

18 - Assistência mdica sos funcionrios e familiares par can-

to do empresa. 

19 - Us funcionrios taro direito C.I. caso no beta a car-
to do ponto 0 0880 C.I. dever se assinada corn c6pia pare a 
?uncionrib. 
20 - A empresa colocarg garagorn para bicicletas. 

21 -.0 funcionrio terL direito a 2 dias tteis no mes pare (fol 

ga) pare resolver problemas pariculares, digo, particularas. 

22 4 A empress ca1ocar o mantere urns farmacinha pars os seus 

funcionrios. 

23 - MATERIAL DE sEGURANc: Pistols, f'iltro, reposiço a ineiho 

ramanto do material e botin, gothic, mess girat6ria o trocar' 
as l'orrarnentas manusis do usa geral, proteor,digo, protetor au 

ricular. 

24 - No pagamonto do rnos do dezembro de 1.988, a empregador 

descontar g a importncia do urn dia de salrio do todos as tra-

baihadores abrangidos pole presents Convenço Colotiva, devon-

do recoiher 03 valores so Sindicato dos Empregados no Camrcio 

do Timtoo atraves do guias prprias, at g a dia 15 ( quinze ) 

do janeiro do 1,989, 0 recoihimento sera'er et'etuado no Banco do' 

Brasil S/A, sob pens do multa do 40 ( quarenta par canto ) a 

juros morat6rias do 5 ( cinco par canto ) so mes, devendo a 

empregador encaminhar c6pia do comprovaço do dopsito so Sin-

dicato dos Empregados no Comrcio do Timteo, acompanhada da 

re1acO nominal dos eopregados do qual constani as valoros des-

contados. 

As parcelas constantes desta c1usu1a ser5o descontadas apenas 

dos empregados quo tiverem sido admitidos no empress ate'a dia 

30/11/88. 

25 - ricam garantidas todas as c1usulas da Concença Anterior 

vigante ate'30 do Novembro do 1.988, confarmo cpia anoxa e quo 

fica fazenda parte integranto da presonte pctiço, pars a ana 

do vigncia frute desta negociaço, entondendo-se, todavia, pa 

ra aquelas quo na foram mtris do mddiCicaço neate instru - 

mento, 

26 - Fica assegurado so Ministrio do Irabalho o direito do 

fiscalizar e autuar no caso do no cumprirnento do Convonço Co 

letiva.	 ( 

Rua Boa Vista, 149 - Sale 304 - Fone 841-3387 - Coronel Fabriciano - Minas Gerais
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27	 A empragadora reconheco a existncia do agentes insalubrea 

nas areas mecnica, pintura a lanternagem, comprometendo-so pa-

ra COiR as empregados quo trabaiham nos raspectivos setoros ao 

pagarnento do adicional rospectivo no grau mdio. 

10 - Na hiptese do conci1iaço, os percentuais 

pleiteados podero servir de base pare a: rnesma, corn as domais 

reivindicages retro apontadas a constantes do Pauta do Reivin-

dicaços, anexa, quo fica Pazendo parts integrante desta. Lade 

redo-se quo, em case tie conciliaço, 0 suscitente pretende sin-

cia, estbilida:de par I ( urn ) ano, no puniço acs grovistas a 

pagarnento dos duos parades. 

ii. -0 Suscitante pretende, ainda, a mantonço do * 

data-base, em IQ do Dezembro, no garantida docurnentolmente p0-

13 Suscitada, apesar do instauraço do prosenta dissidia coloti 

vo epos aquea data. 

12 - 0 suscitante, per sue vez, anexa a presents co 

pie do representacao quo fez a Subdele§acia Regional do Traba 

iho, corn dentncia do que a suscitada yarn burlando a 1egis1aço' 

pr6pria, admitindo, scm contrato, substitutes pars os.grevistas. 
13 - A prosonte representaço vai instruida corn a 

documentaço seguintsz a) Pauta do Reivindicaças; b) Credonci-

al do repzesentaço sindical; c) Procurago outwrgada so advoga 

do; d) exemplar do editql de conuocaço do Assembia coral; e) 

c6pia do Ate do Posse; f) C6pia do Ate do hssamblia Coral Lx - 

traordinria quo decidiU polo fechamento do pauta do reivindica 

gos, autorizou a instauroço do dissidio coletivo, do desconto 

do urn duo do sa1rio par ocasio do acordo ou sentonça normati-
va a favor do entidade; g) reiago dos associados quo participa 

ram do Mssernb1ia Coral Lxtraordinria; h) Co' piaA do Presents 

petiço a ser enviada a Suscitada; 1) C6pias dos acordos anteria 

ras firmados corn a Faderaça do Comrcio do Estado de Minas Ge - 

rais; j ) c6pia do conveço firmada pela Federago dos Industries 

do Estado de tunas Gerais; 1) cpia do caste	 Susciteda rerneten 

do a Pauta do Raivindicaçes; in) c6pia do representaço feita 
Subdelegacia Regional do Trabaiho; n) Carts 1 Subdolegacia Re 
gional do Trabalho notirica,digo, noticiondo a paralizaço e so-

licitando intermediaço; o) carte"a Suscitada pedindo negociacao 

at6 o dia 15 do dazøinbxo, pare so ovitar agrege; p) carte auisan 

do a Suscitada a para1izaco doe empregados; q) c6pia dos etas 

dos duas reunies realizadas no Subdelogacia Regional do Traba - 

Rua Boa Vista, 149 - Sala 304 - Fone 841-3387 - Coronet Fabriclano - Minas Gerais
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iho; r) note cia Imprensa alertando sobre a poss{vel paraliaaço; 

a) in?ormativô do Suscitante 1 categoria sabre a grove. 

Face ao exposta, requer a V.Exa. a notif'icaço 

da Suscitoda, prosseguindth-so ate'final julgarnento, nos precisos 

termos 1eyiis, cuja procedncia do pedido so papera, par ser de' 

direito a rnerecida.

JusTIçM. 

Do Tim6teo pars 
8010 Horizonte/ 27 d-"Dezembro cia 14988. 

Pp.

ROBINSOt	 ALMEIDA 
OAB-MG 5577 - CPF 656 548 310 

Rua Boa Vista, 149 - Sala 304 - Fone 841-3387 - Coronel Fabriclano - Minas Gerais
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