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Resende, 11/05/2016 Boletim 1326.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Estamos
DE LUTO
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12 meses12 meses12 meses12 meses12 meses
Traballhadores da MAN receberão

o reajuste em janeiro de 2017

MAN - ACORDO COLETIVO

Como enfrentar a crise no
setor automotivo, criando
estratégicas conjuntas, sem
que os trabalhadores sejam
prejudicados. Essa será a
tônica do 3º Encontro
Internacional de Montadoras
que começa amanhã (dia 11,
quarta-feira), no Hotel River
Park, em Resende, no Sul do
Estado do Rio de Janeiro.

Os debates seguirão na
quinta-feira, dia 12. O
evento é uma iniciativa do
Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense, junto com
o UAW (United Automobile
Workers - sindicato que
representam os metalúrgicos
nos Estados Unidos), a
Confederação Nacional dos
Trabalhadores Metalúrgicos
(CNTM) e Força Sindical.

Resende recebe
o  3º Encontro
Internacional

de Montadoras

O INPC (Índice Nacional ao
Preço do Consumidor) fechou
em 9,83%, no período de maio
de 2015 a abril 2016, segundo
pesquisa divulgada nessa
semana pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).

Desta forma, os funcionários do
Consórcio Modular da MAN
receberão essa porcentagem do

O sindicato vem
recebendo diversas

denúncias sobre
assedio moral

ocorrido no consórcio
modular. Isso é crime.

E deve ser
denunciado. Fica um

alerta à chefia: se
continuar, vai vir caso

de polícia.

RECADO DADO!
Charge: Bruno

reajuste salarial a partir de janeiro
de 2017.

O Sindicato conseguiu ainda, no
acordo coletivo, manter o nível de
empregabilidade até abril de
2017. Desta forma, os
trabalhadores ficam mais
tranquilos para exercer suas
funções dentro da unidade de
Resende.

Sindicato recebe denúncia de assédio moral

SEGURANÇA NOSEGURANÇA NOSEGURANÇA NOSEGURANÇA NOSEGURANÇA NO
TRABALHO JÁTRABALHO JÁTRABALHO JÁTRABALHO JÁTRABALHO JÁ

O sindicato está cobrando,
insistentemente, melhoria na
segurança de trabalho da
CSN. O órgão sindical está
acompanhando de perto a
apuração das causas do
acidente na Zincagem I,
ocorrido em 25 de março. Três
trabalhadores da CSN
morreram no hospital após o
incêndio e um continua
internado no Rio.
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Festa será  no
domingo, dia 15
Entrega das cartelas começou na segunda-feira, dia
9; serão distribuídos mais de R$ 75 mil em prêmios

A 10º edição da ‘Festa do
Trabalhador’ será no próximo dia
15 de maio, domingo, a partir das
9 horas, no Recreio dos
Trabalhadores, na Vila Santa
Cecília, em Volta Redonda. Será
distribuído um festival de prêmios:
sete poupanças de R$ 5 mil;
uma de R$ 10 mil e o prêmio
principal de R$ 30 mil,
(totalizando R$ 75 mil em
premiação), além de prêmios
extras. O evento é uma realização
do Sindicato dos Metalúrgicos.
“Mesmo com a crise econômica,
não podemos deixar de realizar a
festa para os metalúrgicos que já
virou tradição para a categoria”,
comenta Silvio Campos, o
presidente do órgão sindical.
Como em outras edições, o
sindicato colocará postos para
retiradas das cartelas nas entradas
das principais empresas. Os
associados terão que apresentar,
na retirada da cartela, o
contracheque do mês de abril/
2016 ou recibo de pagamento da
mensalidade do sindicato, também

PRÊMIOS

Sete poupanças

de R$ 5 mil

Uma poupança

de R$ 10 mil

Outra de

R$ 30 mil
As cartelas são

intransferíveis e os
prêmios entregues

apenas
aos associados

referente ao mês de abril,
comprovando a filiação. Terão
ainda os postos de distribuição em
todas as sedes do sindicato (Volta
Redonda, Retiro, Barra Mansa e
Resende), das 8h30 às 17h.
Aqueles que assinarem a ficha de
sindicalização (ativos e inativos)
também poderão participar do
festival de prêmios.
A entrega das cartelas começará
na segunda-feira (9/5). No caso
da distribuição nas sedes do
sindicato, o prazo termina no dia
13 de maio, sexta-feira, às 17h.
 No sábado, dia 14, haverá
apenas um ponto para a retirada:
na sede de Volta Redonda (Rua
Gustavo Lira, 9, Centro), das 8 às
15 horas. No dia do evento (15
de maio, domingo) os
sindicalizados também poderão
retirar a sua cartela no local do
evento, segundo a direção do
sindicato.  As cartelas são
intransferíveis e os prêmios serão
entregues apenas aos associados.
A entrega do evento será um quilo
de alimento não perecível.


