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A nova diretoria do sindicato to-
mou posse na semana passada, dia
8 de setembro, às 18h30, para um
mandato de quatro anos.

Entre as grandes conquistas da
diretoria estão o retorno do turno de
6 horas na CSN, a hora de refeição e
a manutenção dos direitos dos traba-
lhadores durante a crise, pagamento
do adicional de insalubridade e peri-
culosidade em diversas empresas,

Nova diretoria do
sindicato toma posse

TST decide que
ação coletiva não

beneficiará trabalhadores
não sindicalizados

O Tribunal Superior do Trabalho
(TST) decidiu que os efeitos de sen-
tença definitiva em ação coletiva só
beneficiarão os trabalhadores sin-
dicalizados.

Esse foi o entendimento do TST
ao julgar um pedido de extensão
da sentença de um empregado que
não era sindicalizado, que entrou
com uma ação individual e queria
ser beneficiado pela sentença da
ação coletiva, onde o sindicato era
o substituto processual dos asso-

Vigilantes terão
direito a adicional
de periculosidade

O Senado aprovou, no dia 31 de
agosto, o projeto de lei da Câmara
(PLC 220/09) que inclui a exposição
a roubos ou outras espécies de vio-
lência física entre os critérios para a
inclusão de uma profissão entre as
que têm direito ao recebimento de
adicional de periculosidade.

A alteração na Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) beneficia es-
pecialmente vigilantes, carteiros, em-
pregados de empresas transportado-
ras de valores e outras profissões
assemelhadas. Por ter sofrido modi-
ficações no Senado, a matéria volta à
Câmara dos Deputados.

Estamos atentos e esperamos
que o adicional seja aprovado e
aplicado nas empresas.

Informações da Agência Senado

entre outras.
E para o mandato que se inicia,

essa diretoria tem dois desafios, que
são: implantar cursos de qualificação
para os trabalhadores e seus depen-
dentes e comprar uma área de lazer
para os metalúrgicos, com piscina,
churrasqueira e muito mais.

Além de continuar defendendo os
direitos dos trabalhadores e garantir
mais conquistas.

Pegamos o sindicato desmoraliza-
do politicamente e financeiramente,
com o nome sujo e muitas dívidas.

“Já conseguimos arrumar muita
coisa, mais ainda temos muito a fa-
zer” disse o presidente Renato Soa-
res.

E a participação dos trabalhado-
res é muito importante, por isso, de-
nunciem irregularidades e outras con-
dutas que os prejudiquem.

ciados.
Essa circunstância, segundo o re-

lator, "impede a extensão da deci-
são ao trabalhador que não se in-
sere no grupo de empregados indi-
cado na petição inicial, sob pena
de ofensa à coisa julgada".

É bom ficarmos atentos a essas
decisões que beneficiam os sócios.
E, infelizmente, quem não é sócio,
não poderá ser beneficiado.

Com informações do Valor
Econômico



Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalista responsável:
Thaís Soares

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense
Volta Redonda: Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Telefax: (24) 2102-2800

Barra Mansa: Rua Ary Fontenelle, 362 - Estamparia - Tel.: (24) 3323-1584
Resende: Rua Dr. Tavares,130, Centro - Telefax: (24) 3360-9895

www.sindmetalsf.org.br  Fale conosco: comunicacao.smsf@terra.com.br

Periculosidade e
insalubridade na Votorantim

Em reunião realizada na quinta-
feira (16), com a direção da Voto-
rantim, a empresa informou que re-
conhecerá o pagamento da insalu-
bridade e periculosidade conforme a
análise do laudo e confirmou o pa-
gamento para o final de setembro.

O sindicato receberá a cópia do
laudo e também fará uma análise,

junto com o departamento jurídico
e de saúde.

E atendendo a reivindicação do
sindicato, a empresa não irá retirar
o valor do adicional de periculosi-
dade e insalubridade daqueles que
já recebem mas que não se enqua-
drarem no laudo, incorporando como
vantagem pessoal.

Sindicato irá
apurar

denúncias na
Votorantim

Resende
O sindicato fará uma visita no

interior da fábrica nesta semana
para apurar algumas denúncias e
reivindicações dos trabalhadores.

Estamos de olho!

Cláusula da
convenção

coletiva garante
gratificação aos
trabalhadores
que completam
20 e 25 anos na
mesma empresa

A convenção coletiva dos traba-
lhadores metalúrgicos garante uma
gratificação aos trabalhadores  que
completam 20 e 25 anos na mesma
empresa, veja a cláusula:

14ª - Prêmio de Férias:
As empresas concederão um prê-

mio, a título de gratificação de férias,
na forma abaixo:

a) O equivalente a remuneração de
15 dias aos empregados que vierem
a completar 20 anos de serviços na
empresa;

b) O equivalente a remuneração de
20 dias aos empregados que vierem
a completar 25 anos de serviços na
empresa.

Litografia Valença
A direção do sindicato já tentou,

por diversas vezes, marcar uma reu-
nião com a empresa para discutir as
irregularidades que tanto prejudicam
os trabalhadores. A empresa já rece-
beu a pauta de reivindicações mas

nunca nos respondeu.
O sindicato tentou o caminho da

negociação e, agora, tomará outras
medidas, até judiciais, para solucio-
nar e melhorar a situação dos com-
panheiros.




