
FFFFFiliado a:iliado a:iliado a:iliado a:iliado a:

Resende e Porto Real, 2/12/2015. Boletim nº 1276.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Vem aí o
6º Natal do
Metalúrgico
Será no próximo domingo (6/12),

em Volta Redonda. Só sindicalizados
poderão participar

As últimas notícias publicadas pela mídia é
que crescem, cada vez mais, as filas de
pessoas à procura de emprego. Em todo o
país, 8,354 milhões de pessoas procuraram
emprego sem encontrar. O contingente é o
maior já observado em pesquisa e 23,5%
superior a igual período de 2014. E a
geração de vagas é bem inferior ao que
seria necessário para manter a taxa estável,
segundo o IBGE.
Aqui na Região Sul Fluminense, os acordos
coletivos assinados pelo sindicato, desde o
ano passado, diante da crise que se instalou
no país nos últimos anos, tem conseguido
garantir o nível de empregabilidade. Além
da manutenção dos benefícios como cartão
alimentação, PLR, entre outros.
Na última semana, foram fechados os
acordos com MAN Latino América,
garantindo o emprego até abril de 2017, e
com as demais empresas da região, não
poderá ser diferente, já que o trabalhador
não pode pagar a conta do desmando
dos governantes.
As perspectivas para o próximo ano não
são das melhores e por isso é preciso manter
a mobilização e a unidade nas ações. O
sindicato terá que ficar mais atento e vigilante
ainda para garantir a continuidade da luta
em defesa dos empregos e dos direitos dos
trabalhadores.

2016: a
luta pelo
emprego

A sexta edição do “Natal dos
Metalúrgicos” acontecerá no próximo
dia 6/12, domingo, a partir das 9
horas, no ginásio do Recreio dos
Trabalhadores, na Vila Santa Cecília,
em Volta Redonda. Ao todo, serão
distribuídos R$ 75 mil em poupanças,
além de prêmios surpresas. A
premiação será dividida da seguinte
forma: sete poupanças de R$ 5 mil e
uma de R$ 10 mil, além do prêmio
principal de R$ 30 mil. As informações
foram passadas pelo presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense, Silvio Campos.

As cartelas já estão sendo entregues,
no horário de 8h às 17h, na sede do
sindicato (R. Gustavo Lira, 9, Centro
de Volta Redonda), e nas subsedes.

A distribuição acontecerá também nas
portarias das principais empresas
atendidas pelo sindicato. Só tem direito
a participar o metalúrgico sindicalizado,
que deverá apresentar o contracheque
do mês de outubro e os aposentados
com o boleto da mensalidade. E
aqueles que não conseguirem retirar a
sua cartela, terão a oportunidade de
pegar na hora do evento.

“Os metalúrgicos já esperam a nossa
festa para confraternizar com a
família e os amigos. Desde o ano
passado, escolhemos um horário
mais cedo para que todos possam
usufluir em uma temperatura mais
amena e não correr o risco de uma
possível chuva atrapalhar”, finalizou
o presidente do sindicato.



Diretor da Comunicação:
Bartolomeu Citeli
Texto e Programação visual:
Assessoria de Comunicação
Fale conosco:
sindmetalsf@sindmetalsf.org.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 - CEP 27253-280 - Telefax: (24) 2102-2800
Subsede: Avenida Antônio de Almeida, 603 - Retiro - CEP 27276-670 - Tel: (24) 3346-6179
Barra Mansa: Rua Ary Fontenelle, 362 - Estamparia - CEP 27330-670 - Tel: (24) 3323-1584
Resende: Rua Dr. Tavares, 130, Centro - CEP 27511-200 - Telefax: (24) 3360-9895 / 3355-4457
wwwwwwwwwwwwwww.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.sindmetalsf.org.org.org.org.org.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense.br | facebook.com/OMetalúrgicodoSulFluminense


