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Dirigente Paulo Kichel
representou os metalúrgicos no
10° Congresso Nacional da CUT
Entre os dias 03 a 07 de agosto de
2009 a CUT realizou o 10º
CONCUT, em São Paulo. O dirigente
sindical Paulo Kichel da empresa
Mepel de Estação representou esta
entidade. No evento foram debatidos
diversos temas, entre eles a atual
crise econômica mundial que afeta
diretamente a vida dos trabalhadores, bem como alternativas para o
desenvolvimento com trabalho,
renda e direitos. O companheiro
Paulo Kichel participou de diversos
debates relacionados à juventude
metalúrgica, buscando conhecer
novas experiências de organização
sindical voltadas para os jovens.

Artur Henrique é
reeleito presidente da CUT Nacional
Durante o Congresso, o eletricitário de
Campinas, Artur Henrique da Silva
Santos foi reeleito presidente da CUT
Nacional. A nova Direção Nacional foi
aprovada por unanimidade pelos
cerca de 2,5 mil delegados e delegadas de 16 ramos profissionais
filiados à Central de todo o País, que
participaram do CONCUT.

Na composição da Direção, o ramo
metalúrgico foi representado pelos
dirigentes, José Lopez Feijó (eleito
vice-presidente da CUT Nacional metalúrgico do ABC); Quintino Severo
(secretaria geral - metalúrgico do Rio
Grande do Sul) e Shakespeare Martins
de Jesus (diretor executivo - metalúrgico de Minas Gerais).

Parceria com SESI proporciona cursos gratuitos aos metalúrgicos
Sindicato fecha parceria com o SESI e
abre inscrições para os cursos de
Competência em Língua Portuguesa e
Matemática. O curso acontecerá duas
vezes por semana nos turnos da tarde
e noite e as aulas serão realizadas
com o auxilio dos computadores na

sala de informática. O curso é gratuito
e destinado a metalúrgicos ou dependentes. São oferecidas 15 vagas por
turma. Não perca esta oportunidade,
informações e inscrições na sede do
sindicato.
VAGAS LIMITADAS .

Câmera de monitoramento em local
de trabalho caracteriza assédio moral
Trabalhadora Ganha processo por assédio Moral na justiça
O Tribunal Regional do Trabalho condenou um hospital
de Florianópolis a pagar uma
indenização de R$ 5 mil por
assédio moral a uma funcionária. O hospital monitorou a
funcionária a partir de uma
câmera instalada em seu local
de trabalho (uma sala de
limpeza e esterilização de
equipamentos).
Na audiência, o hospital
alegou que instalou a câmera
para focar a porta e evitar
eventual arrombamento e, ao
mesmo tempo, dar maior
segurança aos funcionários.

Analisando a matéria, o juiz
Luciano Paschoeto, da 1ª Vara do
Trabalho de Florianópolis,
entendeu que a atitude do hospital foi ilícita, gerando abalo
moral à trabalhadora, que teve a
sua intimidade invadida no
ambiente de trabalho. Segundo o
juiz, “afetando a moral e os bons
costumes, pois ofende a honorabilidade, a profissão, o crédito, o
nome profissional, a boa fama e o
conceito social do empregado”.
Discordando da sentença, o
hospital recorreu ao Tribunal
pedindo a exclusão da condenação. Afirmou que o fato de

haver câmeras no local de
trabalho não implica em
nenhum tipo de violação à
intimidade dos empregados
e que tais equipamentos
nunca funcionaram, em
razão de não ser possível
realizar o cabeamento.
A juíza Viviane Colucci,
relatora do processo, não
aceitou os argumentos do
Hospital e manteve a
decisão do juiz Paschoeto,
por compartilhar do entendimento de que houve
desrespeito à imagem e à
intimidade da funcionária.
Fonte: TRT12

Novos cursos de Informática
Dia 14 de setembro iniciam
novas turmas de informática no
Sindicato. As aulas aconteceram
duas vezes por semana, nas
segundas e quartas-feiras nos

turnos da tarde e noite, totalizando
52 horas de curso, encerrando no
mês de dezembro. O curso é com
um aluno por computador. Sócios
pagam R$ 20,00 por mês e a

Aposentados
O sindicato possui convenio com a Associação dos Aposentados – ATAPERS. Se você é
aposentado e continua trabalhando, e gostaria de fazer seu cadastro junto à ATAPERS procure
o Sindicato dos Metalúrgicos. A ATAPERS oferece vários benefícios, entre eles, Unimed,
dentista, fisioterapia e outros.

Atualize seu endereço
Caso tenha alterado algum dos itens ao lado,
preencha esta ficha e entregue para algum
dirigente sindical ou diretamente na secretária
do sindicato, mantendo seu endereço atualizado você receberá correspondências e
informações do sindicato.

comunidade R$ 40,00 por
mês. Informações na secretaria do sindicato.
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