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Trabalhador
de licença

médica deve
procurar o
sindicato

Seja por auxílio doença ou
por acidente de trabalho, o
metalúrgico que entrar de
licença deve procurar o
departamento de saúde do
sindicato para obter infor-
mações e evitar possíveis
problemas.

Tem tido alguns casos em
que o INSS dá “apto” ao
trabalhador, suspende o
benefício e o trabalhador é
orientado a voltar as suas
atividades na empresa. Mas
nem sempre a empresa
concorda com o INSS e recu-
sa o encaminhamento. Daí o
trabalhador fica refém, sem
direitos e sem salário.

O sindicato orienta que
sempre que o trabalhador
entrar de licença guardar
todos os documentos. O que
deferiu o benefício, o que
indeferiu, os laudos médicos,
os exames, entre outros. Eles
servirão futuramente para
comprovação que o
trabalhador na época da
suspensão do benefício não
tinha condições de voltar a
exercer suas funções.

Um trabalhador chamado
de lerdo e incompetente em
reuniões semanais sobre
cumprimento de metas
ganhou na Justiça do
Trabalho o direito a receber
indenização por danos
morais. A 2ª Turma do Tribunal
Superior do Trabalho (TST) não
conheceu do recurso
apresentado pela ETE -
Engenharia de Telecomuni-
cações e Eletricidade e Oi
Telecomunicações. O ex-
empregado foi contratado para
prestar serviços à companhia
telefônica. Ao ingressar com
ação trabalhista na 2ª Vara do
Trabalho de Sapucaia do Sul
(RS), ele descreveu que, ao
longo dos quase dois anos de
atividade na empresa, sofreu

Danos morais é crime!
humilhações e constran-
gimentos pelo coordenador
da ETE. Provas testemunhais
confirmaram as informações
do trabalhador. Depoimentos
descreveram que o
coordenador era hostil e
tratava mal os funcionários,
o que fez com que o juiz de
primeiro grau condenasse as
empresas, solidariamente, ao
pagamento de indenização
no valor de R$ 5 mil. A
decisão foi mantida em
segunda instância. No TST, o
ministro José Roberto Freire
Pimenta, relator do caso,
considerou que o trabalhador
"era verdadeiramente
achincalhado pelo superior,
sendo obrigado a escutar
palavras chulas".

Fonte: Valor Econômico

Diferentemente da campa-
nha salarial do ano passado,
período em que o país
enfrentou a possibilidade de
momentos de crise, o sindicato
inicia esta campanha com uma
perspectiva totalmente diferente,
com resultados na produção
que sinalizam uma boa
negociação com as empresas
da região.

Momento favorável
para a campanha

salarial
As últimas notícias veiculadas

sobre a produção fazem com
que, de forma otimista, o
Sindicato dos Metalúrgicos dê
o pontapé inicial rumo a uma
campanha salarial vitoriosa.
Isso sem falar que, por conta
deste quadro positivo, estão
sendo abertas novas empresas,
gerando centenas de novos
postos de trabalho.
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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 2013

A Turma Nacional de Unifor-
mização 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

Data limite para pagamento da PLR
estabelecida no acordo é 1/2

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.

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


