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A Direção do Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense retomou suas atividades
em 15/1, após o recesso de final de ano.
Começamos o ano esperançosos que, em
2013, as empresas resolvam suas pendências
e trabalharemos incansavelmente para que
isso de fato aconteça. Nos colocamos mais
um ano à disposição do trabalhador para

Sindimetal-Sindimetal-Sindimetal-Sindimetal-Sindimetal-SFSFSFSFSF: R: R: R: R: Renovação de compromisso com o trabalhadorenovação de compromisso com o trabalhadorenovação de compromisso com o trabalhadorenovação de compromisso com o trabalhadorenovação de compromisso com o trabalhador
continuarmos nossas lutas do dia a dia juntos!
Nossa diretoria, nosso corpo jurídico, nossos
assessores e funcionários estão começando
mais um ano, com muita garra, seriedade e,
acima de tudo, responsabilidade e
compromisso com os direitos e anseios do
trabalhador que representamos. Que Deus nos
ilumine e nos capacite!

PPR da Saint Gobain
O Sindimetal-SF, ciente do não atingimento das

metas da PPR dos funcionários da Saint-Gobain,
onde muitos iriam receber 0% (zero por cento)
no pagamento da segunda parcela da PPR, entrou
em contato com a empresa para que uma
alternativa fosse criada e os trabalhadores não
ficassem tão prejudicados. A Saint-Gobain
reconhecendo a necessidade de encontrar uma
maneira de aliviar tal situação, modificou o peso
das metas globais e das metas setoriais, deixando
os trabalhadores com uma PPR na média de
1.43% (um salário e quarenta e três por cento).
O pagamento sairá no próximo dia 31/1.

O adiantamento da PPR no ano anterior não é
uma coisa boa para o trabalhador, em uma
situação com esta, pois já foi pago um salário de
adiantamento em 2012.

TTTTTerça-feira é Carnaval!erça-feira é Carnaval!erça-feira é Carnaval!erça-feira é Carnaval!erça-feira é Carnaval!
O Sindicato informa às empresas que o

Carnaval oficial é na terça-feira (dia 12/2), de
acordo com o feriado decretado pelo Estado.

Portanto, caso haja expediente, a hora extra que
deverá ser paga é de 100%!

'Natal do Metalúrgico' lota a Ilha São João e
premia muitos trabalhadores

No dia 16/12/2012, o
Sindicato comemorou o Natal
junto com seus associados e
familiares. A abertura foi às
14h30, com o show do grupo
de pagode 'Novo Lancy', que
estará em breve lançando o
seu primeiro CD na região. Ao
término do show, como era

previsto, o presidente Renato Soares discursou e cantou a primeira
pedra, dando início ao show de prêmios promovido pelo Sindicato
dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, pelo terceiro ano consecutivo.

- É uma satisfação muito grande estar aqui confraternizando
com os colegas metalúrgicos e oferecendo a oportunidade de
realizar este festival de prêmios para os trabalhadores das
empresas da região. Assim, com o mesmo empenho, nós da direção
do Sindicato pretendemos realizar agora o próximo 1º de Maio,
oferecendo vários prêmios aos trabalhadores.

O diretor Almir Paulino, o assessor Carlos Roberto, o trabalhador da Votorantim, premiado com um carro
0km Roberto da Silva, o presidente do Sindimetal/SF - Renato Soares, e o diretor Edimilson Alvarenga

Os trabalhadores Roberto da Silva Fraudes, da Votorantim e Flávio
de Oliveira, da CSN, foram os grandes premiados da tarde, levando um
carro 0 km. Uma das poupança de R$ 10 mil foi dividida por três
trabalhadores: Willian Silva, Luiz Carlos Torres e Allan Barbosa Vieira,
e a outra foi para  Alex do Nascimento Pacífico, da MP Trafos. José
Roberto de Souza, da Saint-Gobain, e Deiviso Leal de Oliveira, ganharam,
cada um, uma poupança de cinco mil reais. Além disso, foram sorteados
diversos eletrodomésticos e eletrônicos nos prêmios extras.
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Avanços e novos direitos
Em 2013, os trabalhadores poderão contar com alguns avanços na
luta por melhores condições de trabalho. Veja abaixo alguns deles:

ACIDENTE DE TRABALHO
(Alteração na Súmula 378)

Estabelece que o trabalhador
contratado por tempo
determinado também tem a
garantia provisória do emprego
após acidente de trabalho,
que assegura o direito à
estabilidade por um período de
12 meses após a cessação do
auxílio-doença ao empregado
acidentado. É fundamental que
o trabalhador tenha um
documento comprobatório de
sua admissão.

DISPENSA
DISCRIMINATÓRIA

Presume como discriminatória
a despedida de empregado
portador de HIV ou doença
grave, obrigando que o
empregador comprove em juízo
que a demissão não foi em
razão da doença. Possibilita a
reintegração ao trabalho.

AVISO PRÉVIO

Está em vigor o chamado
aviso-prévio proporcional. A lei
mantém os 30 dias de aviso-
prévio para o trabalhador com
até um ano de emprego. E
manda pagar três dias a mais
para cada ano adicional de
serviço, até o limite de 90 dias. 
A contagem do acréscimo de
tempo deverá ser feita a partir
do 2º ano completo de
empresa. Com isso, só teria

direito a 3 dias a mais o
trabalhador que tivesse pelo
menos 2 anos e 1 dia de
serviço.

ABANDONO DE EMPREGO

A nova lei determina que o
empregado contratado pelo
regime da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) poderá
ser demitido por justa causa se
faltar ao serviço por 30 dias
consecutivos. O texto aprovado
obriga ainda o empregador a
notificar o trabalhador,
pessoalmente ou pelo correio,
com aviso de recebimento, da
aplicação da justa causa por
abandono de emprego, caso
não retorne à atividade antes
de completar os 30 dias de
ausência injustificada. Na
hipótese de o empregado não
ser encontrado em seu
endereço, o empregador
deverá publicar edital de
abandono de emprego em
jornal de circulação local.

PLANO DE SAÚDE EM
CASO DE AFASTAMENTO

Assegura a manutenção do
plano de saúde oferecido ao
empregado afastado por
doença ou aposentado por
invalidez.

TST CONDENA EMPRESA
POR DEMISSÃO EM MASSA

Recentemente, o TST (Tribunal
Superior do Trabalho) vem

tendo uma postura favorável
aos trabalhadores e exigindo
que, antes de demitir, haja
negociação com os sindicatos
para discutir condições e
garantias para os
trabalhadores.

PLR SEM DESCONTO DE
IMPOSTO DE RENDA

A PLR (Part ic ipação nos
Lucros  e  Resu l tados )
recebida por milhões de
trabalhadores não terá mais
desconto de imposto de
renda,  segundo Medida
Provisória nº 597. Até o valor
de R$ 6 mil a isenção é
total. Acima desse montante,
uma tabela progressiva será
aplicada.

BENEFÍCIOS
AUTOMATICAMENTE

RENOVADOS

Os benefícios concedidos aos
trabalhadores através de
convenções ou acordos
coletivos serão automticamente
renovados. E só poderão ser
revogados se houver nova
negociação.

GESTANTE COM CONTRATO
POR TEMPO

DETERMINADO

Garante a estabi l idade
provisória para empregada
gestante no caso de
admissão em contrato de
experiência.


