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CAMPANHA SALARIAL 2013

Trabalhador que quer
aumento justo não

faltará a assembleia

Hoje (26), o Sindicato dos
Metalúrgicos estará realizando a
primeira assembleia da cam-
panha salarial 2013. Será na
sede do Retiro (Av. Antônio de
Almeida, 603), às17h30, pri-
meira chamada, e 18h30, se-
gunda chamada.

É fundamental que os traba-
lhadores participem já que é nela
que o sindicato estará escla-
recendo dúvidas e ouvindo as
reivindicações que a categoria quer
que seja apresentada a sua empresa,
durante o processo de negociação
do próximo acordo coletivo.

Enfim, é na assembleia que será
definido o rumo de uma campanha
salarial  vitoriosa, com aumento real,
benefícios e outras conquistas de direitos.

É importante que o trabalhador
saiba que, de acordo com decisão
do Tribunal Superior do Trabalho (TST)
no final do ano passado, os bene-
fícios concedidos aos trabalhadores
estipulados em convenções ou acor-
dos coletivos serão automaticamente
renovados. Esses benefícios somente
poderão ser revogados se houver
uma nova negociação. Portanto, as
empresas não mais poderão usar de
ameaças obrigando os traba-
lhadores a aprovar proposta em
função de término de validade de
acordo em vigor.

A direção do sindicato estará
aguardando os trabalhadores, logo
mais, para garantir o sucesso da
pauta de reivindicações da
campanha salarial 2013.

Cadê as metas
e critérios da

PLR 2012
da CSN?

A resposta a esta pegunta
que o Sindicato dos Meta-
lúrgicos do Sul Fluminense quer
ter por parte da direção da
CSN.

Praticamente, chegou o final
de março e até agora nem as
metas e critérios do ano que já
passou foram estabelecidas
pela comissão encarregada.

O sindicato não tem medido
esforços na tentativa de
negociar com a empresa para
que não haja atraso no
pagamento. Só que até agora
não teve êxito.

Foram diversas matérias
publicadas em seus boletins
cobrando da empresa mas, até
agora, nada.  A comissão nem
ao menos se reniu.

Será que a CSN terá, ao
menos, a capacidade de pagar
os valores até o dia do aniversário
da empresa, 9 de abril?

É importante ressaltar que a
Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) é um direito
do trabalhador.
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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 Telecomunicações
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 humilhações

Empresa é punida
pelo TST por danos

morais contra
trabalhador

e constrangimentos 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
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Por várias vezes houve vazamento de gás na GGMA. Esse

mês a área foi evacuada inúmeras vezes, o que acontece
quando o vazamento atinge 25 ppm e soa o alarme. Mas
essa evacuação da área acontece tardiamente, com 20 ppm,
e os trabalhadores já estão se sentindo mal, com dores de
cabeça. A GDE, responsável pelo abastecimento, deve tomar
providências urgentemente, antes que aconteça alguma
fatalidade. Em 20/3 o vazamento chegou a 70 ppm! Isso é
um absurdo e o sindicato tomará providências legais para
garantir a saúde do trabalhador.

Novo convênio da
FORÇA SINDICAL
A Pousada SITIABERJ, localizada na Praia Seca, em Araruama
- RJ, possui agora um convênio com a Força Sindical, que dá

direito a preços promocionais aos associados de todos os
sindicatos filiados a esta Central.

A pousada foi inaugurada no ano passado e, além do preço
especial para os associados do sindicato, está oferecendo

descontos imperdíveis na baixa temporada. Ligue e confira!


