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Volta Redonda, 12/5/2015. Boletim nº 1216.

RETIRE SUA CARTELA NAS SEDES DO SINDICATO E NA PORTARIA DAS EMPRESAS
A 9º edição da ‘Festa dos Trabalhadores’ será no próximo
dia 17 de maio, 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:
10 motos e um carro zero Km, além de prêmios extras.

“Mesmo com a crise econômica, não podemos deixar de
realizar a festa para os metalúrgicos. O evento 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 abril 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.
Haverá também a distribuição de cartelas no dia do evento.

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

Prêmios extras

10 motos
1 CARRO ZERO KM1 CARRO ZERO KM1 CARRO ZERO KM1 CARRO ZERO KM1 CARRO ZERO KM

PRÊMIOS:

As cartelas são intransferíveis
e os prêmios entregues
apenas aos associados

Arrecadação de alimentos
O Sindicato firmou uma parceria com o Conselho
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
de Volta Redonda para arrecadar alimentos
durante a festa dos trabalhadores. “Contamos
com a colaboração dos trabalhadores”, frisa
Silvio Campos. O conselho tem 17 entidades
filantrópicas cadastradas que podem receber os
alimentos arrecadados no festival de prêmios.

Sindicato realiza um
festival de prêmios
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O departamento
jurídico do Sindicato dos
Metalúrgicos informa
que a reunião que está
marcada para acon-
tecer no próximo dia 19/
5, para tratar de
assuntos pertinentes ao

Reunião sobre o
Processo da

Radiação
Ionizante será na

sede do Centro O sindicato entende que a
terceirizar é precarizar. Trabalhador
terceirizado tem, em média, 24 a
40% de salários mais baixos do
que funcionários da empresa mãe,
além de outros direitos como, por
exemplo, saúde e segurança. Até
mesmo o EPI (Equipamento de
Proteção Individual) é de pior
qualidade.

O sindicato está de olho e irá
buscar apoio com os senadores
para que recusem esse projeto no
Senado Federal.

TERCEIRIZAÇÃO

Ainda há
tempo para

reverter
Sindicato cobrará de senadores

Processo da Radiação
Ionizante, foi transferida
para a sede do sindi-
cato, localizada na Rua
Gustavo Lira, 9 - Centro
- Volta Redonda. O
horário da reunião foi
mantido, será às 18h.

Enfim,
iniciadas as
negociações

da CSN

Nesta segunda-feira (11/5),
houve a primeira reunião com a
CSN sobre o acordo coletivo.
Neste primeiro encontro, o
assunto foi o entendimento de
pauta.

Durante a reunião, foram tiradas
dúvidas sobre as reivindicações e
a empresa marcou outra reunião
que acontecerá na segunda-feira,
18/5, às 8 horas.

Próxima reunião será
na segunda-feira


