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CAMPANHA SALARIAL 2014

Sindicato quer ouvir você!
O Sindicato dos Metalúrgicos

do Sul Fluminense começou
esta semana a Campanha
Salarial para o Acordo Coletivo
2014. O edital de convocação
das Assembleias Extraordinárias
já foi publicado e, para que o
resultado seja o mais
democrático possível, é
necessária a participação do
trabalhador, não apenas com a
presença nas assembleias, mas
também respondendo a
pesquisa que será a base para

a elaboração da pauta de
reivindicações, pela qual o
sindicato brigará em mesa de
negociação com as empresas.

Os diretores do sindicato
estão entregando em todas as
empresas, desde o dia 18/3,
boletins especiais, com
perguntas ao trabalhador
sobre seus anseios para o
Acordo Coletivo deste ano e os
principais problemas que
enfrentam nas empresas em
que trabalham. A pauta que

será aprovada em cada uma
dessas assembleias será
formulada de acordo com as
respostas dos trabalhadores a
estas pesquisas. Logo, é de
extrema importância que
todos respondam com
veracidade e seriedade. A
pesquisa está sendo entregue
na portaria de entrada e
depois deve ser depositada na
urna ou entregue em mãos
para algum diretor do
sindicato.

27/03/2014, às 17h30: Para os empregados da Companhia Siderúrgica Nacional

– CSN, bem como das empresas prestadoras de serviços na CSN e que pertencem a
categoria metalúrgica. na sub sede do Sindicato em Volta Redonda, na Av. Antônio de
Almeida, nº 603, Retiro.

DATA DA ASSEMBLÉIA PARA APROVAÇÃO DE PAUTA
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O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) finalizou, na última 4ª-feira
(12/3), o julgamento sobre a
contribuição previdenciária
sobre algumas verbas
trabalhistas. Ficou decidido que
não deve haver contribuição
previdenciária quando o
trabalhador recebe: auxílio-
doença (até o 15º dia), aviso
prévio indenizado (não
trabalhado) e o terço
constitucional de férias.

O caso julgado pelo STJ foi dos
funcionários da empresa Hidrojet
Equipamentos Hidráulicos, e foi
julgado sob o “rito dos recursos
repetitivos”, o que significa que
as instâncias inferiores, deverão
aplicar a mesma decisão.

Todos os trabalhadores que

receberam auxílio doença,
adicional de férias e aviso prévio
indenizatório no período dos
últimos cinco anos tem o
direito de entrar com a ação
para recuperarem esses
descontos indevidos.

Porém, menos de 200
trabalhadores procuraram o
Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense com  interesse
em abrirem tal ação. O sindicato
lembra que está prestando esse
serviço independente do
trabalhador ser sindicalizado.

O STJ ainda não julgou os
casos de incidência da contri-
buição sobre o 13º salário, as
férias gozadas e o abono de
férias (abono pecuniário –
venda de 1/3 das férias),

portanto, o sindicato
também está movendo ações
para os trabalhadores que
queiram reaver os descontos
nestes casos.

Para entrar com a ação do
INSS, o trabalhador deve
comparecer ao sindicato com
cópias simples dos seguintes
documentos: Identidade; CPF;
Comprovante de residência;
Carteira Profissional (foto,
qualificação civil e contratos de
trabalho); Cartão do PIS ou
PASEP ou página da Carteira
Profissional onde o número do
PIS está anotado; contra
cheques; Rescisões de contrato
ou outros documentos que
comprovem os descontos citados
nos últimos 5 anos.

STJ dá parecer favorável a
devolução de alguns descontos

sobre verbas trabalhistas

Processo da Hora de Refeição
Mais 20 trabalhadores

receberão, em breve, seus
alvarás para o pagamento dos
valores referentes ao processo

da Hora de Refeição.Logo que
os alvarás forem emitidos, os
trabalhadores relacionados
abaixo serão chamados ao

sindicato.
Aguardem! Divulgaremos

mais informações nos próximos
boletins.

49382 ADILSON DO CARMO MARCATO

49383 MOISES CARDOSO VIANNA

49384 JESUS LUIZ DA SILVA

49386 MILTON JOSÉ DE OLIVEIRA

49387 ANTONIO MONTERRAZO

49390 JOSÉ CARLOS BRANDÃO

49391 CARLOS ALBERTO PALMEIRA

49394 RODRIGO DE SOUZA OLIVEIRA

49396 MAIC TEIXEIRA VIEIRA

49399 FABIO NEVES DO NASCIMENTO

52680 SANDRO TELLES DE MAGALHÃES

52683 CLEIVISSON SILVA BARBOSA

52684 WESLEY LOPES DA SILVA

52685 TARCISIO MALTA DAMASCENO

52686 KAIO DE FREITAS VIEIRA

52691 LEANDRO DE CASTRO SILVA

52700 RICARDO DA SILVA DIAS

52711 MARCOS QUEIROZ DE SOUZA

52712 ALEX DE SOUZA PEREIRA

52713 WANDERLEY BENTO RODRIGUES


