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Festival de prêmios
dos trabalhadores

 Os prêmios serão um Carro 0 km, 10 motos e poupanças;
cartelas começarão a ser entregues na segunda-feira (1º/12)

Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense Volta  Redonda, 28/11/2014. Boletim nº 1173

A 5º edição do ‘Natal dos Metalúrgicos’ será no
próximo dia 14 de dezembro, domingo, a partir das 9
horas, no Recreio dos Trabalhadores, na Vila Santa
Cecília, em Volta Redonda. Durante o evento, será
distribuído um festival de prêmios: 20 poupanças de20 poupanças de20 poupanças de20 poupanças de20 poupanças de
R$ 1.000; três poupanças de R$ 5.000; 10 motosR$ 1.000; três poupanças de R$ 5.000; 10 motosR$ 1.000; três poupanças de R$ 5.000; 10 motosR$ 1.000; três poupanças de R$ 5.000; 10 motosR$ 1.000; três poupanças de R$ 5.000; 10 motos
125 e um carro zero Km125 e um carro zero Km125 e um carro zero Km125 e um carro zero Km125 e um carro zero Km, além de prêmios extras.

“Mesmo com a crise econômica, não podemos
deixar de realizar a festa para os metalúrgicos. A festa
já virou tradição na categoria”, comenta Silvio Campos,
o presidente.

Nesta edição, o sindicato colocará postos para
retiradas das cartelas de bingo nas entradas das
principais empresas. Os associados terão que apresentar,
na retirada da cartela, o contra cheque do mês de outubro ou recibo de
pagamento da mensalidade do sindicato, comprovando a filiação. Também
terão postos de distribuição em todas as sedes do sindicato (Volta Redonda,
Retiro, Barra Mansa e Resende). Aqueles que assinarem a ficha de sindicalização
(ativos e inativos) também poderão participar do festival de prêmios. A entregaA entregaA entregaA entregaA entrega
das cartelas começará na segunda-feira (1º/12)das cartelas começará na segunda-feira (1º/12)das cartelas começará na segunda-feira (1º/12)das cartelas começará na segunda-feira (1º/12)das cartelas começará na segunda-feira (1º/12)   e vai até o dia do
evento. No caso da distribuição nas sedes do sindicato, o prazo termina no dia
11 de dezembro, às 17h.

“As cartelas são intransferíveis e os prêmios serão entregues apenas aos
associados”, explica Silvio Campos. De acordo com a organização da festa,
serão nove rodadas de bingo (um carro 0 KM e oito motos 125cc) e a distribuição
dos demais prêmios será através de sorteio.

As cartelas são
intransferíveis e os
prêmios entregues

apenas
aos associados
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O sindicato está convocando também mais dez trabalhadores
beneficiados pelo processo da ‘Hora de Refeição’, da CSN,
para receber seus alvarás. Os nomes abaixo relacionados
devem comparecer à sede do sindicato (R. Gustavo Lira, 9 -
Centro - VR), nesta terça-feira (2/12), às 10 horas.

49540 - RAFAEL PEDROSA PEREIRA
49557 - FAGNER LUCIO CAMPOS DE BRITO

49559 - ALEXANDRE OLIVIO ROCHA NETO
49560 - ALESSANDRO DOS S. TONDELLA

49562 - ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA

49563 - ANDERSON PABLO DE SOUZA COSTA

49573 - GELSON ALENCAR DA SILVA
49575 - ARLEN EDSON DA SILVA

49576 - PABLO DO CARMO PIMENTA
49577 - ADILSON DE SOUZA MARIANO

Centrais
propõem ao

governo sistema
de proteção ao

emprego
Representantes das cinco principais
centrais sindicais do país se
reuniram com o secretário de
Política Econômica do Ministério
da Fazenda, Márcio Holland, para
propor um mecanismo de
proteção ao emprego em tempos
de crise. 

A proposta faz com que em vez
de demitir, o empregador
mantenha o funcionário, mas
negocie redução temporária na
jornada, nos salários e nos tributos
cobrados pelo governo. 

A diminuição nos vencimentos dos
empregados também poderia ser
complementada pelo governo
federal a partir de recursos do
sistema de proteção ao
trabalhador, disse o primeiro-
secretário da Força Sindical,
Sergio Luiz Leite. 

Questionado sobre uma possível
incoerência entre a proposta e a
disposição aventada pelo governo
de reduzir os gastos com o seguro-
desemprego, Leite discordou e
disse que o objetivo da política é
manter o empregado em vez de
demiti-lo. Acrescentou que é “uma
alternativa ao layoff”, que cessa
o contrato de trabalho durante o
período de afastamento. 

Segundo ele, as centrais não
pedem “alteração da CLT e
mudança de lei existente”. De
acordo com as centrais, para que
a proposta possa ser adotada por
alguma empresa, será necessário
que a política “seja
opcional”. Isto é, só poderá ser
implementada “após um atestado
de crise emitido pelo governo”.


