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Itatiaia, 01/3/2018 - Boletim 1505.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Relacione abaixo as principais reivindicações que você quer que o sindicato inclua na pauta
de negociação para o Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019:

Nome da empresa que você trabalha?
Que função exerce?                                  Quanto tempo você tem de empresa?
Você acha que a assembleia deve ser realizada na portaria da empresa ou na sede do
sindicato?

CAMPANHA SALARIAL 2018 - PESQUISA

Sindicato consulta
metalúrgicos para

pauta de negociação
A partir de hoje, o sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense
inicia a campanha salarial 2018,
que garantirá reajustes e benefícios
nos acordos coletivos 2018/2019.

Diferentemente dos últimos anos, que
o início das campanhas salariais  se
deu em momento de crise, hoje, as
empre-sas vivem um momento

melhor, com aumento no volume de
produção e com boas perspectivas
para o ano.

É desta forma, que o sindicato
estará consultando os traba-
lhadores para saber quais serão as
principais reivindicações que farão
parte da pauta, com ítens econô-
micos, sociais e sobre melhores

condições de trabalho.

O sindicato ressalta ainda a
importância dos trabalhadores
responderem a pesquisa e também
o preenchimento da ficha de
sindicalização (no verso) para o
fortalecimento da entidade, que
estará sendo recolhida nas urnas,
na portaria da empresa.



FICHA DE SINDICALIZAÇÃO
Nome

Empresa                   Data de admissão

End.                   Nº                 Comp.

Bairro                                                                 CEP

Cidade                                   UF            Tels.                        e-mail

Autorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor do Sindicato dos
Metalúrgicos sobre o meu salário, inclusive o 13º salário, ficando filiado por tempo mínimo de seis meses.

_______________________, _______ de ____________________ de ______.

____________________________________                                              ________________________________
    assinatura do trabalhador                                                                     diretor/funcionário responsável

Na Seb-Arno a produção vai de vento em polpa. Quando
qualquer empresa está com volume alto de produção
isso é motivo de comemoração. Só que na Seb, onde a
quantidade de funcionários é menor, os trabalhadores
do terceiro turno estão sendo obrigados a produzir um
volume igual ou maior aos trabalhadores dos outros
turnos, já que o lema do supervisor é “produção a
qualquer custo”.

CAMPANHA SALARIAL 2018
Como já é do conhecimento dos trabalhadores da Seb,
este ano estaremos realizando a segunda campanha
salarial.

Alguns ítens da negociação anterior ficaram para ser
negociados na campanha deste ano. Portanto,
companheiros, é importante que os trabalhadores
coloquem na pesquisa os pontos que julguem
importantes para fazerem parte do acordo coletivo.

Trabalhador não sindicalizado tem direito aos benefícios
do acordo coletivo? Essa é uma pergunta que tem causado
polêmica, após o fim do imposto sindical.

Em 11 de março de 2010, antes mesmo da reforma
trabalhista, o juiz da Justiça do Trabalho - 2ª Região,
Dr. Eduardo Rockenbach Pires, ao julgar o caso de
um trabalhador que se recusava a contribuir com o
sindicato de sua categoria, o magistrado decretou
que o trabalhador não tivesse direito de receber os
benefícios previsto no acordo coletivo, e ainda
afirmou: "O trabalhador sustentou não ser
sindicalizado e, por isso, negou-se a contribuir para
a entidade sindical. A despeito disso, não menos
certo é que as entidades sindicais devem ser
valorizadas, e precisam da participação dos
trabalhadores da categoria (inclusive financeira), a
fim de se manterem fortes e aptas a defenderem os
interesses comuns", defendeu o juiz. A sentença
proferida é referente ao processo nº 01619-2009-
030-00-9, item 6.

Em outras palavras, o juiz disse ser justo que o
autor não se beneficie das vantagens negociadas
pelo sindicato a favor da categoria, já que o mesmo
se recusa a contribuir com a entidade.

SINDICALIZAÇÃO X
ACORDO COLETIVO

SEB – ARNO

Produção a
qualquer custo


