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Volta Redonda, 2/3/2018 - Boletim 1506.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 empresas 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 trabalha-
dores para saber quais serão as
principais reivindicações que farão
parte da pauta, com ítens econô-
micos, sociais e sobre melhores

condições de trabalho.

A direção do sindicato ressalta
ainda a importância dos traba-
lhadores responderem a pesquisa
que estará sendo recolhida nas
urnas, nas portarias da empresa.
Assim como, preencher a ficha
de sindicalização para o fortale-
cimento da entidade.



Devido aos boatos veiculados de
forma irresponsável nas redes so-
ciais, relativos aos processos de PLR
(01), ajuizado pelo Sindicato dos
Metalúgicos em face da CSN,  escla-
recemos que, à época, foram dis-
tribuídos diversos processos, sendo
que, parte deles, foi distribuída para
a 1ª Vara do Trabalho (VT) de Volta
Redonda e parte para a 2ª Vara.

Os processos que tramitam na 1ª
VT/VR tiveram deferida a
gratuidade de justiça, ou seja, foi
concedida a isenção no paga-
mento de custas. Já os processos
que tramitam na 2ª VT/VR, inicial-
mente, foi negada a gratuidade de
justiça, o que fez com que o
sindicato recorresse dessa decisão
até o TST, onde, finalmente,

Sindicato esclarece
sobre os processos da

PLR 1 (97/98/99) O Sindicato dos Metalúrgicos
convoca URGENTE os traba-
lhadores: LUCIMAR BARBOSA
DE SOUZA, LUIZ CARLOS
OLIVEIRA DE ARAÚJO E LUIS
ROBERTO CARVALHO a com-
parecer ao seu Departa-
mento Jurídico, de 2° a 5°
feira, das 8h às 11 horas, em
caráter de urgência. (Trazer
cópia de RG, CPF, com-
provante de residência).

SINDICATO
CONVOCA
URGENTE

conquistou o direito de isenção no
pagamento das custas proces-
suais, arbitradas para cada
processo.

Diante desse fato, obviamente, os
processos que tramitam na 1ª VT/
VR tiveram uma tramitação muito
mais rápida que aqueles que
tramitam na 2ª VT/VR, posto que
os recursos interpostos para a
concessão do beneficio da
gratuidade de justiça demandaram
um longo período de espera para
os seus julgamentos.

Portanto, os processos de PLR
(1), que tramitam na 2ª VT/VR,
estão atualmente aguardando o
seu curso normal até o julgamento
definitivo do mérito de cada ação,
assim como se deu na 1ª VT/VR. 

ATENÇÃO: JOSÉ JORGE
FEIJOLO E MAGNO DA

SILVA VALIN, seus
documentos encontram-
se na sede do sindicato
(Rua Gustavo Lira, 9 -

Centro - Volta Redonda) .
Favor buscar no horário

das 8h às 17h.

ACHADOS & PERDIDOS

Trabalhador não sindicalizado
tem direito aos benefícios do
acordo coletivo? Essa é uma
pergunta que tem causado muita
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

SINDICALIZAÇÃO  X  ACORDO COLETIVO
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
com u ns", 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.


