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SAINT GOBAIN

Chegou o momento dos traba-
lhadores da Saint Gobain deci-
direm, através de votação por
escrutínio secreto, quem será o
representante legal dos traba-
lhadores na negociação da PPR:
sindicato ou uma comissão de
empregados.

Essa consulta já foi realizada na
empresa, em 2008, quando o tra-
balhador decidiu que o sindicato fosse
o representante na mesa de nego-
ciação da PPR. Desta vez, será
necessário que os trabalhadores
confirmem ou não o desejo de manter
a representatividade do sindicato.

Os trabalhadores devem optar pelo
sindicato, já que é o seu represen-
tante legal para defender seus
interesses. Enquanto a empresa não

Sindicato ou
comissão de

empregados?
Trabalhador é quem decide!

oferece estabilidade de emprego
aos membros da comissão. O que
deixa qualquer trabalhador, que
deseje participar da comissão,
vulnerável, e obrigado a votar pelos
interesses da empresa e não dos
funcionários, como já ocorre em
outras empresas como na CSN e
na Votorantim.

A votação será realizada na próxima
terça-feira (6/3), das 6h às 16h,
na portaria da empresa.

Neste dia, o sindicato fará um dia
de sindicalização, fazendo parte da
sua campanha de filiação para o
fortalecimento da entidade. Basta
que os interessados preencham a
ficha do sindicato, que estará
disponível na portaria da empresa.

BOCA
MALDITA
DA SAÍNT
GOBAIN

Trabalhadores da Fundição Pesada
estão reclamando da sobrecarga
de serviço. Acúmulo de função que
vem sobrecarregando os traba-
lhadores, além de estar exercendo
funções em áreas insalubres e
periculosas, em contato direto com
areia e metal líquido. Por exemplo,
há casos que o soldador trabalha
na moldagem, vazamento, rebarba,
válvula, entre outras funções. Isso
sem falar na pressão excessiva do
supervisor e do gerente. O sindicato
advertiu a empresa que, caso esse
tipo de condulta continue, pode oca-
sionar acidentes e consequências
graves que podem prejudicar a saúde
dos trabalhadores.

TRABALHADOR
DA FUNDIÇÃO PESADA

CORRENDO PERIGO

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

O juiz da Justiça do Trabalho - 2ª
Região, Dr. Eduardo Rockenbach
Pires, ao julgar o caso de um traba-
lhador que se recusava a contribuir
com o sindicato de sua categoria, o

SINDICALIZAÇÃO X ACORDO COLETIVO
magistrado decretou que o traba-
lhador não tivesse direito de
receber os benefícios previstos no
acordo coletivo, e ainda afirmou:
"O trabalhador sustentou não ser
sindicalizado e, por isso, negou-se
a contribuir para a entidade sin-
dical. 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 é refe-
rente 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.



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 na
portaria da empresa. Assim
como, preencher a ficha de
sindicalização para o fortale-
cimento da entidade.


