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MINISTÉRIO DOS ESPORTES VISITA PELA
2ª VEZ A SEDE DO SINDICATO

Desta vez, a visita foi para discutir o apoio do Ministério ao projeto do 1º
Campeonato de Futebol dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, que será

realizado pelo Sindicato, em breve.
Desta vez, a visita foi para

discutir o apoio do Ministério
dos Esportes ao projeto do 1º
Campeonato de Futebol dos
Metalúrgicos do Sul Fluminen-
se, que será realizado pelo Sin-
dicato, em breve. A iniciativa
deste campeonato reflete a
nova visão da direção  sobre
a necessidade de se criar am-

bientes interativos de laser e es-
porte para os trabalhadores
metalúrgicos.

Além disso, as longas jorna-
das de trabalho enfrentadas
pela categoria hoje, vem difi-
cultando a prática de esportes.

A direção acredita também
que este evento promoverá
também a confraternização

dos trabalhadores da Região.
São quase 340 empresas ao
todo, que formam uma base
de 42 mil trabalhadores, apro-
ximadamente.

Em breve, os trabalhadores
serão informados de quais os
procedimentos para que pos-
sam montar seus times, e par-
ticipar do campeonato.



Informativo Semanal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Volta Redonda e Região Sul Fluminense. Sede Social: Rua
Gustavo Lira, nº9, Centro, Volta Redonda-RJ - CEP.: 27253-280 - Telefax: (24) 2102-2840 :: Sub-sede Barra Mansa: Rua Ary
Fontenelle, nº362, Estamparia, Barra Mansa-RJ - CEP.: 27330-670 - Telefone: (24) 3323-1584 :: Sub-sede Resende: Rua Dr.
Tavares,130, Centro - Resende-RJ - CEP.: 27511-200 - Telefax: (24) 3360-9895. Sub-sede Retiro: Av. Antônio de Almeida, nº603,
Retiro, Volta Redonda-RJ - CEP.: 27276-670 - Telefone: (24) 3346-6179 - SITE DO SINDICATO: www.sindmetalsf.org.br - Diretor
do Departamento de Comunicação e Formação: André Dias - Jornalista responsável: Beth Rezende (MTb 25965/RJ).

Férias vencidasFérias vencidasFérias vencidasFérias vencidasFérias vencidas
PEDROSA & PEDROSA
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RETÍFICA VOLTA REDONDA

Jornada de trabalho excessivaJornada de trabalho excessivaJornada de trabalho excessivaJornada de trabalho excessivaJornada de trabalho excessiva
CINBAL

O Sindicato vem re-
cebendo reclamações
dos trabalhadores da
empresa Pedrosa & Pe-
drosa sobre férias ven-

cidas.
Esta diretoria está

exigindo da empresa
uma solução rápida
para o problema.

Há alguns dias atrás
o Sindicato recebeu vari-
as reclamações dos tra-
balhadores do setor de
LITOGRAFIA, que esta-
vam fazendo uma jorna-
da de trabalho acima do
estabelecido pela CLT.
Além disso, os trabalha-
dores não estavam fol-
gando, o que vem ocasi-
onando um desgaste fí-
sico e mental muito gran-
de. A direção do Sindi-
cato entrou em contato
com a empresa e este
problema já foi solucio-
nado.

Mas nos setores de li-
nha de cortes já detecta-
mos outros problemas e

estamos exigindo da
empresa que tome pro-
vidências o mais rápido
possível. Os trabalhado-
res estão constantemen-
te reclamando que seus
supervisores estão obri-
gando-os a fazer 16 ho-
ras diárias. Fora isso, a
empresa insiste em
manter a ½ hora de re-
feição dos trabalhadores
do turno de revezamen-
to e obrigando-os a  as-
sinarem o cartão de
ponto como se tirassem
1hora de refeição.

Esta diretoria está
aguardando que a em-
presa apresente a solu-
ção desses problemas.

Em breve, a empresa
estará apresentando uma
tabela de férias com as
datas programadas para
que os funcionários pos-
sam se programar com
antecedência.

Esta informação foi

Em eleição realizada no último dia
04 de setembro, foram eleitos os
seguintes cipistas:

BRUNO CEZAR RIBEIRO, LUIZ
WILLIAN, JOÃO CARLOS, PAULO
MARCIO E JONAS BRAGA.

A posse será realizada no dia 05
de outubro próximo.

HORA EXTRAHORA EXTRAHORA EXTRAHORA EXTRAHORA EXTRA
Conforme a con-

venção coletiva 2007/
2008, consta na cláu-
sula 10ª, parágrafo
segundo, todas as ho-
ras-extras terão que
ser obrigatoriamente
marcadas em um úni-
co cartão de ponto, já
que algumas empre-
sas ainda continuam
com as horas-extras

fora do cartão. Pedi-
mos para que todos os
trabalhadores se co-
muniquem imediata-
mente com o Sindica-
to caso sua empresa
continue com esta
prática ilegal. O Sin-
dicato tem o compro-
misso de defender e
lutar pelo direito dos
trabalhadores.
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dada pela direção da
empresa durante reu-
nião com a direção des-
te Sindicato. Estamos
contanto com o compro-
misso que a ampresa
firmou junto a este Sin-
dicato.

Plano de SaúdePlano de SaúdePlano de SaúdePlano de SaúdePlano de Saúde
TREFIN

O Sindicato iniciou
conversa com a direção
da empresa Trefin sobre
o plano de saúde dos
seus funcionários.

A empresa garantiu
que dará retorno a direto-
ria deste Sindicato e, em
breve, estaremos infor-
mando aos trabalhadores.


