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Juntamente com mais 24
entidades representativas do
movimento de Anistiandos e
Anistiados políticos do Brasil em
defesa da Anistia, o Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense
participou com uma delegação de
15 pessoas em Brasília, nos dias
13, 14 e 15 de maio, de uma
agenda de reuniões para
elaboração, aprovação, assina-
tura de um documento de
denúncia e reivindicação do
cumprimento das leis de anistia,
entregue no gabinete da
Presidenta da República Dilma
Rousseff.

O documento foi elaborado e
aprovado com a anuência e
participação de um grupo de
Deputados Federais integrantes
da CEANISTI – Comissão
Especial destinada a acompanhar
a aplicação das Leis de Anistia,
com a participação efetiva de

Sindicato entrega documento à
Presidenta da República pelo

cumprimento das Leis de Anistia

várias entidades que, há
décadas, estão à frente da luta
pela anistia no Brasil de vítimas
de perseguições políticas durante
a ditadura militar.

Seu conteúdo denuncia o
descumprimento das leis da
anistia para civis e militares.

A reivindicação foi o cum-
primento cabal da lei de Anistia
antes que morram os últimos
destinatários dos benefícios
legais, haja vista que a maioria
dos que pleiteiam esse benefício
já se encontra em idade
avançada.

Anistiandos e anistiados se
mobilizam em Brasília e
reivindicam o cumprimento
das Leis da Anistia

Maria Conceição assina
o documento em nome

do Sindmetal-SF

Negociação já!
Já faz quase 50 dias que o sindicato entregou a

pauta de reivindicações para o acordo coletivo de
trabalho para os representantes da CSN e até

agora só aconteceu a reunião para
esclarecimento de dúvidas na pauta

Na primeira semana de abril,
o sindicato deu início a campanha
salarial 2013/2014, entregando
a pauta de reivindicação nas
mãos dos representantes da
empresa.

Após quase 50 dias, a direção
da empresa ainda não entrou em
contato para começar a discutir
as cláusulas sociais, que

costumam serem discutidas na
primeira etapa das negociações.

O sindicato continua aguar-
dando mas, em breve,  deverá
estar mobilizando os
trabalhadores para realizar ações
que possam pressionar a
empresa a negociar.

Juntos e organizados os
trabalhadores são mais fortes.

A direção do Sindicato
dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense convoca a
todos os ex-funcionários
da empresa TUBONAL,
que habilitaram seus
créditos na ação de
recuperação judicial em
curso na Comarca de
Belo Horizonte, a com-
parecer ao seu depar-
tamento jurídico, de 2ª a
5ª feira, das 8h às 17h,
na Rua Gustavo Lira, 9 -
Centro - Volta Redonda.

CONVOCAÇÃO



Diretor da Comunicação:
Bartolomeu Citeli

Texto e diagramação:
Assessoria de Comunicação

Fale conosco:
comunicacao.smsf@terra.com.br

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

Subsede: Avenida Antônio de Almeida, 603 - Retiro - Tel: (24) 3346-6179
Barra Mansa: Rua Ary Fontenelle, 362 - Estamparia - Tel: (24) 3323-1584

Resende: Rua Dr. Tavares, 130, Centro - Telefax: (24) 3360-9895
wwwwwwwwwwwwwww.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.org.org.org.org.org.br.br.br.br.br

Trabalhadora que engravidou
durante treinamento em que foi
reprovada garante estabilidade

Uma trabalhadora que engra-
vidou durante o período de treina-
mento profissional na Probank S.A.
garantiu o direito à estabilidade no
emprego, mesmo tendo sido
reprovada ao final. A decisão foi
tomada na sessão realizada no
último dia 15/5 pela 8ª Turma do
Tribunal Superior do Trabalho.

De acordo com o Tribunal
Regional do Trabalho da 24ª
Região (MS), o vínculo entre a
treinadora e a treinada ficou
comprovado em razão de ter
havido, nesse período, prática de
digitação, função para qual a
empregada seria contratada para
prestar serviços como terceirizada

na Caixa Econômica Federal.
Afirmaram, também, que o fato
de o trabalho ter sido prestado
no período de treinamento não
desnatura a relação como vínculo
empregatício.

Ao analisar o recurso de revista
da gestante ao TST, o relator,
ministro Márcio Eurico Vitral
Amaro, lembrou que houve o
reconhecimento do vínculo de
emprego com a Probank,
empresa na qual a gestante
estava fazendo treinamento na
área de digitação, função
pretendida para exercício
profissional quando encerrado o
período de formação.

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense
encaminhou ao deputado federal
Paulo Pereira da Silva, o Paulinho
da Força Sindical, uma proposta
de mudança na Lei nº 10.101,
de 19 de dezembro de 2000,
que dispõe sobre a participação
dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa (PLR).

A sugestão diz respeito ao
parágrafo segundo da Lei, que,
na opinião da direção do
sindicato, não reconhece os
sindicatos como representantes
legais dos interesses dos
trabalhadores, possibilitando que
a empresa crie comissões
formadas por trabalhadores que
ficam vuneráveis e sujeito a
perseguição, até demissão, se o
funcionário discordar da proposta
da empresa.

Este é o caso da PLR da CSN,
que, todo ano, cria, de forma
unilateral, a comissão de 30
pessoas. Sendo 15 representantes
da empresa e 15 representantes
dos trabalhadores, sendo os
últimos 15: 4 de Volta Redonda e
Porto Real, 1 de Casa de Pedra, 1
de Arcos, 1 de Itaguaí, 1 do Paraná
e 1 da Bahia. E mais, 2
representantes do Sindicato de
Volta Redonda, 1 do Sindicato de
Casa de Pedra, 1 do Sindicato de
Arcos, 1 do Sindicato do Paraná e
1 do Sindicato da Bahia.

O deputado ficou de nos
informar ao sindicato o trâmite que
deverá fazer na tentativa de que
a sugestão de mudança aconteça.

Sindicato
encaminha
sugestão de
mudança na
Lei da PLR


