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A empresa White Martins terá sua
segunda diligência pericial, nos dias
25 e 26 de março próximos, em
virtude do processo de autoria do
Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense em defesa da
insalubridade dos trabalhadores.

Há aproximadamente quatro
anos, a empresa simplesmente
incorporou o valor da insalubridade
ao salário dos funcionários. Com isso,
o sindicato ajuizou uma ação na
tentativa de restabelecer o direito, a
fim de não prejudicar os
trabalhadores no que se refere ao
requerimento da aposentadoria
especial.

A primeira diligência ocorreu na
semana passada e foi realizada para
que o perito pudesse ter conheci-
mento das áreas da empresa.

White Martins passará por perícia
judicial no processo de insalubridade

Estavam presentes o diretor Almir
Paulino e o Dr. Miguel Aguiar,
coordenador do Departamento de
Saúde do sindicato.

A perícia vai envolver dosimetrias
de ruído, sobrecarga  térmica,
poeira total, varredura de solventes
e varredura de produtos químicos
ligados às operações de pintura.
Após o relatório conclusivo, se for
constatada a incidência de agentes
insalubres, o juiz dará a sentença.

O sindicato informa que os
trabalhadores não precisam ficar
preocupados pelo fato da empresa
ter desligado vários equipamentos,
no último dia 8 de março, já que
foi somente para o reconhecimento
da área. O que valerá mesmo é a
medição que será feita nos dias 25
e 26 de março.

Hora extra na folga de
domingo é de 100%

O Sindicato recebeu várias
denúncias sobre a escala que a
gerência do setor da mecânica
(metalurgia) da Saint Gobain criou
para o próximo domingo. De acordo
com ela, os trabalhadores terão que
cumprir o horário de 21h às 7h. A
coordenação do setor informou que
este dia de trabalho será
compensado posteriormente, por um
dia comum durante a semana.

A direção do sindicato
esclarece que isso não está correto,
é ilegal. A hora extra trabalhada
no domingo (folga) tem que ser

paga no valor de 100%. Ou seja,
aqueles trabalhadores que
estiverem escalados para
trabalhar no horário de 21h a zero
hora terão que receber as horas
bonificadas em 100%. E os
trabalhadores que cumprirem o
horár io das 22h às 5h da
manhã tem ainda o direito ao
adicional noturno, que é de
25%.

O sindicato orienta os
trabalhadores a procurar o sindicato.
caso a empresa não pague as horas
extras neste percentual.

No próximo dia 18 de março
(segunda-feira), o sindicato estará
realizando uma assembleia para
deliberar sobre questões de
interesse dos trabalhadores da
centrifugação do setor de pintura
de tubos da Saint Gobain.

A assembleia será às 17h, na
sede do sindicato em Barra Mansa.

É de fundamental importância
a participação de todos os
funcionários do setor de pintura
de tubos!

Sindicato convoca os
trabalhadores da

centrifugação para
assembleia
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O sindicato avisa às
empresas que ainda não
cumpriram o que foi
estabelecido na Convenção
Coletiva de Trabalho que
entrará na Justiça por
descumprimento de acordo.

Na Convenção Coletiva, ficou
acordado que as empresas que
não possuem Programa de PLR
são obrigadas a pagar a
primeira parcela até o dia 1º
de fevereiro e a segunda até 1º
de agosto. O valor a ser pago
está fixado no documento da
Convenção, que é de R$ 615.

Caso a sua empresa ainda
não tenha pago, comunique ao
sindicato.

1ª parcela da PLR

Data limite para
pagamento: 01/02
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DEEDITAL DE CONVOCAÇÃO DEEDITAL DE CONVOCAÇÃO DEEDITAL DE CONVOCAÇÃO DEEDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIAS GERAISASSEMBLÉIAS GERAISASSEMBLÉIAS GERAISASSEMBLÉIAS GERAISASSEMBLÉIAS GERAIS

EXTRAORDINÁRIASEXTRAORDINÁRIASEXTRAORDINÁRIASEXTRAORDINÁRIASEXTRAORDINÁRIAS
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas

Industrias Metalúrgica, Mecânicas, de Material Elétrico, de
Material Eletrônico e de Informática de Barra Mansa, Volta
Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Pinheiral,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCACONVOCACONVOCACONVOCACONVOCA
todos os empregados das Empresas Metalúrgicas,
Mecânicas, de Material Elétrico, de Material Eletrônico e
de Informática, na base territorial de Barra Mansa, Volta
Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Pinheiral,
para comparecerem nas ASSEMBLÉIAS GERAISASSEMBLÉIAS GERAISASSEMBLÉIAS GERAISASSEMBLÉIAS GERAISASSEMBLÉIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS que se realizarão nos seguintes
dias, horas e locais: 11111.  Para os empregados nas empresas
de de de de de BARRA MANSA E QUATIS, inclusive VOTORANTIMBARRA MANSA E QUATIS, inclusive VOTORANTIMBARRA MANSA E QUATIS, inclusive VOTORANTIMBARRA MANSA E QUATIS, inclusive VOTORANTIMBARRA MANSA E QUATIS, inclusive VOTORANTIM
e SAINT GOBAINe SAINT GOBAINe SAINT GOBAINe SAINT GOBAINe SAINT GOBAIN – DIA 26 de MARÇO de 2013DIA 26 de MARÇO de 2013DIA 26 de MARÇO de 2013DIA 26 de MARÇO de 2013DIA 26 de MARÇO de 2013, na
sub sede do Sindicato em Barra Mansa, na Rua Ary
Fontenelle, 362, Estamparia, Barra Mansa, às 17:30 horas
em primeira convocação, e às 18:00 horas em segunda e
última convocação, com a presença de qualquer numero de
presentes. 22222. Para os empregados nas empresas de VOLVOLVOLVOLVOLTTTTTAAAAA
REDONDA E PINHERALREDONDA E PINHERALREDONDA E PINHERALREDONDA E PINHERALREDONDA E PINHERAL  - inclusive para osinclusive para osinclusive para osinclusive para osinclusive para os
EMPREGADOS DEMPREGADOS DEMPREGADOS DEMPREGADOS DEMPREGADOS DA COMPA COMPA COMPA COMPA COMPANHIA SIDERUGICAANHIA SIDERUGICAANHIA SIDERUGICAANHIA SIDERUGICAANHIA SIDERUGICA
NACIONAL – CSN,  BEM COMO  DAS NACIONAL – CSN,  BEM COMO  DAS NACIONAL – CSN,  BEM COMO  DAS NACIONAL – CSN,  BEM COMO  DAS NACIONAL – CSN,  BEM COMO  DAS  EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS
PRESTPRESTPRESTPRESTPRESTADORAS DE SERVIÇOS NA COMPADORAS DE SERVIÇOS NA COMPADORAS DE SERVIÇOS NA COMPADORAS DE SERVIÇOS NA COMPADORAS DE SERVIÇOS NA COMPANHIAANHIAANHIAANHIAANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL – CSNSIDERÚRGICA NACIONAL – CSNSIDERÚRGICA NACIONAL – CSNSIDERÚRGICA NACIONAL – CSNSIDERÚRGICA NACIONAL – CSN e que pertencem a
categoria metalúrgica, no DIA 26 DE MARÇO DE 2013DIA 26 DE MARÇO DE 2013DIA 26 DE MARÇO DE 2013DIA 26 DE MARÇO DE 2013DIA 26 DE MARÇO DE 2013,
na sub sede do sindicato em Volta Redonda, na Av. Antônio
de Almeida, nº 603, Retiro, às 17:30 horas em primeira
convocação e às 18:30 horas em segunda e última convocação,
com a presença de qualquer numero de presentes,
representados por este Sindicato profissional, excluídos os
trabalhadores de categorias diferenciadas e representados
por seus respectivos sindicatos. 3.3.3.3.3. Para os empregados
nas empresas de RESENDE, ITATIAIA E PORTORESENDE, ITATIAIA E PORTORESENDE, ITATIAIA E PORTORESENDE, ITATIAIA E PORTORESENDE, ITATIAIA E PORTO
REALREALREALREALREAL, - DIA 26 DE MARÇO DE 2013, - DIA 26 DE MARÇO DE 2013, - DIA 26 DE MARÇO DE 2013, - DIA 26 DE MARÇO DE 2013, - DIA 26 DE MARÇO DE 2013, inclusive para
os empregados das empresas Votorantim, Volskswagen
Caminhões e Ônibus, Industrias e Comercio de Veículos
Comerciais Ltda e todas as Empresas do Consorcio Modular
Volkswagen e suas empresas prestadoras de serviços que
integrem a categoria metalúrgica, e PEUGEOT - PSA, bem
como suas prestadoras de serviço que integrem a categoria
metalúrgica,  na Sub Sede do Sindicato na  Rua Dr. Tavares
n.130, Centro, Resende, às 17:30 horas em primeira
convocação, e às 18:00 horas em segunda e última
convocação,  excluídos os trabalhadores de categorias
diferenciadas e representados por seus respectivos
sindicatos,  para DISCUTIREM E DELIBERAREMDISCUTIREM E DELIBERAREMDISCUTIREM E DELIBERAREMDISCUTIREM E DELIBERAREMDISCUTIREM E DELIBERAREM
SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIASOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIASOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIASOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIASOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:  1 - P1 - P1 - P1 - P1 - PAUTAUTAUTAUTAUTASASASASAS
DE REIVINDICAÇÕESDE REIVINDICAÇÕESDE REIVINDICAÇÕESDE REIVINDICAÇÕESDE REIVINDICAÇÕES com vistas à Revisão Salarial
Normativa de 2013 a saber: a) dos Acordos Coletivosdos Acordos Coletivosdos Acordos Coletivosdos Acordos Coletivosdos Acordos Coletivos
de Tde Tde Tde Tde Trabalhorabalhorabalhorabalhorabalho e seus respectivos aditivos se os houver;
com as Empresas  e, b)  da Convenção Coletiva deda Convenção Coletiva deda Convenção Coletiva deda Convenção Coletiva deda Convenção Coletiva de
TTTTTrabalhorabalhorabalhorabalhorabalho,  todos com data base em 1o de maio. 2 -2 -2 -2 -2 -
Desconto assistencial a ser aplicado a todos osDesconto assistencial a ser aplicado a todos osDesconto assistencial a ser aplicado a todos osDesconto assistencial a ser aplicado a todos osDesconto assistencial a ser aplicado a todos os
empregados das empresas constantes desteempregados das empresas constantes desteempregados das empresas constantes desteempregados das empresas constantes desteempregados das empresas constantes deste
edital,edital,edital,edital,edital, não sindicalizados, assegurado a oposição prevista
em lei e,  3 -  3 -  3 -  3 -  3 - Outorga de poderes à Diretoria do Sindicato
para celebrar Acordo Coletivo de Trabalho, em separado
com as empresas e Convenção Coletiva de Trabalho  com
o Sindicato da Categoria Econômica ou instaurar Dissídio
Coletivo dos Integrantes da categoria Profissional perante
o Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região.V

Volta Redonda, 13 de março de 2013.

RENATO SOARES RAMOS
PRESIDENTE

CAMPANHA SALARIAL 2013Sindicato negocia PPR com Saint Gobain
Nessas últimas semanas, o

sindicato negociou com a empresa
Saint Gobain o Programa de
Participação nos Lucros e
Resultados (PPR). Uma das
mudanças foi o peso do programa
de indicadores, passando a parte
Global de 40 para 20 pontos, e a
parte Setorial de 60 para 80
pontos. O objetivo é motivar e
envolver diretamente os
colaboradores no programa, o que
resulta em melhoria direta na
distribuição dos resultados.
Também foram revisadas as tabelas
de pontuação das metas, o que

A Turma Nacional de Uniformização dos
Juizados Especiais Federais, reunida no dia
8/3, reafirmou o entendimento de que, em se
tratando de restabelecimento de benefício por
incapacidade, e sendo a incapacidade
decorrente da mesma doença que justificou a
concessão do benefício cancelado, fica
presumido que houve continuidade do estado
incapacitante.

Seguindo esse raciocínio, a TNU
modificou o acórdão recorrido e determinou
que o pagamento do auxílio-doença devido

ao autor da ação seja retomado na data
do cancelamento indevido do benefício (16/
02/2006), e não a partir da data da
realização da perícia médica judicial (19/
06/2007), conforme havia sido decidido em
primeira instância e confirmado pela Turma
Recursal da Seção Judiciária do Ceará.

Com a decisão, deverão ser pagas ao
segurado as parcelas atrasadas do auxílio-
doença desde a data da indevida cessação
do benefício, ou seja, a partir de 16/02/
2006.

Auxilio-doença é devido desde o cancelamento indevido do benefício

proporcionou mais possibilidades
na pontuação do programa.

O indicador de TF1 (acidentes
com afastamento), que zerava
automaticamente a pontuação com
apenas um acidente com
afastamento, foi retirado do
programa. Para este ano de 2013,
permaneceu somente o indicador
de TF2 (acidentes com e sem
afastamento).

O reajuste do valor mínimo
pago pelo programa também foi
reajustado, passando para R$
2.827,58 com atingimento de
100% das metas.


