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Data base já venceu e a
CSN continua humilhando

os trabalhadores
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CBS se transformou em
uma “bomba relógio”

Sindicato volta a receber documentação
sobre o processo do FGTS

Assembléia dia 4 de junho (quarta-feira),
às 15h, na sede do sindicato no Retiro

Preocupado com os rumos que a
CBS está tomando, o Sindicato dos
Metalúrgicos decidiu convocar os
trabalhadores, aposentados e
pensionistas, vinculados à CBS,
para participar da reunião que vai
discutir sobre o que a diretoria atual
vem fazendo. Inclusive as eleições
dos conselhos deliberativos e fiscal,

Mais uma vez, a história se repete.
Durante as duas últimas reuniões com
os representantes da CSN, houve
muita conversa mas, concretamente,
nehuma decisão.

Primeiro, a empresa veio com a
proposta de reajuste a partir de
janeiro e, na segunda reunião, que
fosse a partir de setembro. Para o
sindicato, isso é um total desrespeito
com os trabalhadores. Assim, devido
a esta atitude, protelando as

negociações, com propostas a quem
do interesse dos trabalhadores, o
sindicato vai encaminhar o pedido
de prorrogação da data base do
acordo coletivo.

É bom ficar claro para direção da
empres que o sindicato só levará à
apreciação dos trabalhadores,
quando o reajuste apresentado for
retroativo a 1º de maio. Por
enquanto, o que vem acontecendo
é “brincar de negociar”.

O sindicato está convocando mais
dez trabalhadores beneficiados pelo
processo da “Hora de Refeição”, da
CSN, para receber seus alvarás.

Muita gente vem reclamando que o
sindicato parou de publicar as listas
de beneficiados com o processo da
“Hora de Refeição”. Mas o que
aconteceu foram problemas com
homônimos (nomes iguais), ou seja,
alguns trabalhadores que não foram
beneficiados retiraram  valores em
prejuizo a trabalhadores beneficiados.

Assim, o juiz passou a exigir CPF e
o RG (Registro Geral) daqueles
beneficiados, o que vem atrasando
a emissão dos alvarás e os
pagamentos.

O sindicato está publicando uma
relação de 10 nomes, que  poderão
comparecer a partir de hoje, dia 28,
de 8h às 12h e das 14h às 17h, no
departamento jurídico do sindicato.
Segue a relação de beneficiados:

CS50408 - Marcus Vieira Gribel

CS50409 - Frederico da Silva Garcês

CS50506 - Renato Marcondes de Souza

CS50508 - Vicente Leite Barros

CS50510 - Aleksiam Gutenberg Ferreira

CS50511 - Reinaldo Maciel Martins

CS50512 - Robson Andrade Gomes

CS50514 - Carlos Carlone Tiburtino

CS50518 - Julio Cesar Miranda

CS50519 - Carlos Alberto Alves Moreira Junior

as quais não permitirão a
participação dos empregados em
eleger seus representantes. Além da
queda das quotas dos participantes
que estão preocupando a todos.
Durante a reunião, o sindicato
pretende encaminhar à votação de
todos os presentes, as futuras
decisões cabíveis a serem tomadas.

O sindicato vai reabrire o
atendimento para receber a
documentação sobre o processo do
FGTS. O serviço deverá durar pouco,
em torno de 2 meses, a partir desta
quinta-feira (29), no horário de 8h
`sa 12h e de 13h30 às 17h.
Documentos necessários: cópia do

RG, CPF, comprovante de residência,
Carteira Profissional (pág. foto (frente
e verso) e contratos de trabalho),
cartão do PIS/PASEP ou a página
da CP onde consta o número do PIS/
PASEP, extrato análitico do FGTS. E
no caso de aposentado, carta da
aposentadoria.
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O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense comemorou a
aprovação das 11 súmulas pelo
Tribunal Superior do Trabalho
(TST), que vão guiar a Justiça do
Trabalho em temas como adicional
de periculosidade, Participação nos
Lucros e Resultados (PLR), horas
extras e questões processuais. Os
entendimentos estão na Resolução
nº 194, de 2014.

A súmula não tem efeito obrigatório,
apenas persuasivo. É um padrão da
jurisprudência do Tribunal, sinteti-
zando a orientação daquele órgão
na matéria a que se refere.

PLR NO CASO DE DEMISSÃOPLR NO CASO DE DEMISSÃOPLR NO CASO DE DEMISSÃOPLR NO CASO DE DEMISSÃOPLR NO CASO DE DEMISSÃO

A súmula nº 451, por exemplo,
aprovada pelo novo decreto,

TST aprova súmulas que
evitam a flexibilidade de
direitos dos trabalhadores

determina que, em caso de
demissão, o funcionário têm o
direito de receber a PLR
proporcionalmente ao tempo
trabalhado. De acordo com o texto
da norma, fere o princípio da
isonomia pagar o benefício apenas
aos empregados que estão contra-
tados na data do pagamento, já
que os ex-funcionários também
contribuíram para os resultados
positivos da empresa.

     ADICIONAL DE PERICULOSIDADEADICIONAL DE PERICULOSIDADEADICIONAL DE PERICULOSIDADEADICIONAL DE PERICULOSIDADEADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Já a súmula nº 453 determina que,
caso o empregador pague espon-
taneamente o adicional de peri-
culosidade ao funcionário, não é
necessária a realização de perícia
posteriormente. A orientação pode

ser utilizada, por exemplo, em
situações em que a empresa deixa
de pagar o adicional, e o fato gera
um processo. Para o TST, o
pagamento anterior torna incon-
troversa a existência de trabalho
perigoso.

 HORAS EXTRAS

As horas extras também são
tratadas no decreto. A súmula nº
449 estabelece que são nulas as
cláusulas em acordos coletivos que
não consideram como jornada
extraordinária os cinco minutos de
precedem ou antecedem o horário
de trabalho.

De acordo com o advogado
Antonio Carlos Frugis, do Demarest
Advogados, as súmulas que tratam
de horas extras e PLR demonstram
que o TST tem rejeitado cada vez
mais a flexibilização de direitos
trabalhistas por meio de nego-
ciação coletiva com o sindicato da
categoria.

Fonte: Valor Econômico

O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense apoia a campanha
pela correção da tabela do Imposto
de Renda, em apoio à Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADIN) que
questiona a base de cálculo que
vem sendo adotada pelo governo
federal para o reajuste.

Esta campanha está sendo liderada
pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM)
e a Força Sindical, entre outras
entidades.

O presidente da Força e CNTM,
Miguel Torres, criticou o índice de
apenas 4,5% anunciado pelo
governo. “Não é nem a inflação
deste ano. A tabela está defasada
em 68%”.

Ato de protesto em frente à
OAB de Brasília, no dia 20

de maio de 2014.

Sindicato apoia
protesto por reajuste

da tabela do IRBeneficiados do processo da
PLR1que não comparecerem até dia
30 não receberão mais seus valores

PLR: ÚLTIMA CHAMADA

23380 - ROBERTO CAETANO DE SOUZA
35083 - VALMIR COUTINHO VICENTE
40390 - EDSON DE ANDRADE
42464 - DANILO VIEIRA SILVA
42662 - CARLOS FREDERICO DALLA BARCELLOS
43414 - CARLOS MOISES SILVA DE MATTOS
43501 - FLAVIO PEREIRA FERNANDES
44097 - ANTONIO TEODORO DA SILVA
45057 - ALEXANDRE CESAR DE OLIVEIRA FREITAS
45420 - ANDERSON LUIZ FARIA
45424 - PAULO CESAR DE SOUZA
45425 - WILIAM CLEPER RIGUETI MARQUES
45615 - LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA
45739 - WANDERSON DE SOUZA FERNANDES
45831 - RUBENS FELIPE FILHO
45833 - JARBAS AUGUSTO C BRANDAO
46699 - ROBERTO GIAMPIETRO PAGANO

46701 - MARCIA HELENA PIRAJA RIBEIRO BARBOSA DE SIMKIN
46704 - CARLOS RIBEIRO PERES
46910 - OTAVIO LUIS MANHAES WAGNER
47210 - MARIA LUCIA RIBEIRO TEIXEIRA
47412 - JOSE CARLOS TEDESCO
68592 - SUELI BALASSIANO
42366 - REYNATO FRAZÃO DE SOUZA BREVES NETO
46702 - MARTA VERONICA PEREIRA FERREIRA
44452 - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA CARVALHO
44453 - ROGERIO TOLEDO FERREIRA
44454 - FABRICIO DA SILVA TEIXEIRA
44455 - JOSE FERREIRA DE ALMEIDA FILHO
44456 - MARLON ANTONIO GALVAO BUENO
44457 - ANTONIO DIAS DAMASCENO
44459 - MAGNO PEREIRA DELGADO
44460 - ELIEL SOUZA DE CARVALHO
44466 - MARILY SILVA GERMANO FERREIRA

Esses trabalhadores que constam na
lista abaixo já foram divulgados e ainda
não compareceram para receber seus

alvarás. Os mesmos deverão procurar
o Dr. Felipe, no escritório do Dr. Murilo
(R. 535, nº 347 - N. Sa. das Graças).


