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Inscrições abertas no período de 5 a 10 de outubroInscrições abertas no período de 5 a 10 de outubroInscrições abertas no período de 5 a 10 de outubroInscrições abertas no período de 5 a 10 de outubroInscrições abertas no período de 5 a 10 de outubro

Estarão abertas as
inscrições para o 1º
Campeonato de Futebol
dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense, no período
de 5 a 10 de outubro.
Os trabalhadores que
estiverem interessados

em inscrever seu time é
só se dirigir a uma das
sedes deste Sindicato,
em Volta Redonda, Re-
sende e Barra Mansa.

A direção deste Sin-
dicato deseja contar
com a participação dos

metalúrgicos de todas as
empresas localizadas no
Sul Fluminense, com o
objetivo de proporcio-
nar a interação, através
do esporte e do lazer,
de toda a categoria.

Informações pelos

telefones: (24) 2102-
2840 (Volta Redonda),
falar Micheli; (24)
3323-1584 (Barra
Mansa), falar com
Duda; e (24) 3360-
9895 (Resende), falar
com Mônica.
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RRRRReintegração de Peintegração de Peintegração de Peintegração de Peintegração de Paulo Niedemaulo Niedemaulo Niedemaulo Niedemaulo Niedem
Este sindicato conse-

guiu junto à justiça a rein-
tegração do funcionário
Paulo Niedem, na empre-
sa. E, automaticamente, o
pagamento referente a to

dos os benefícios retira-
dos no período que ficou
afastado. Este trabalha-
dor foi reintegrado mas
ainda está em tratamen-
to médico

Trabalhadores da
Saint Gobain vem de-
nunciando que a em-
presa parou de pagar o
adicional de periculosi-
dade para alguns eletri-
cistas. O Sindicato co-
brou do departamento
de RH, que acionou o de-
partamento jurídico. Até
o fechamento deste bo-
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PPPPPericulosidade dos eletricistasericulosidade dos eletricistasericulosidade dos eletricistasericulosidade dos eletricistasericulosidade dos eletricistas

letim não havia uma
resposta da empresa.
Esperamos que esta si-
tuação seja resolvida o
mais rápido possível.

Caso contrário, to-
maremos as devidas
providências necessári-
as para solucionar o
problema desses traba-
lhadores.

A direção desta em-
presa não tem mais jei-
to mesmo! No último
dia 20, este Sindicato
dos Metalúrgicos esteve
presente na portaria
com o carro de som,
para conversar com os
trabalhadores e cobrar
algumas providências
da empresa. E o com-
portamento do supervi-
sor de produção foi o de
um “câmera-man de
araque”, fi lmando e
gravando tudo que os
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sindicalistas estavam fa-
zendo. Será que ele não
tem mais nada de im-
portante pra fazer na
empresa?

O que não falta no
Sindicato é reclamação
dos trabalhadores sobre
as irregularidades que a
empresa ainda continua
praticando. Isso só com-
prova a má conduta da
empresa em relação aos
funcionários. Afinal,
quem não deve não
teme!

Sindicato é filmado naSindicato é filmado naSindicato é filmado naSindicato é filmado naSindicato é filmado na
portaria da empresaportaria da empresaportaria da empresaportaria da empresaportaria da empresa

Cláusula 7ª - Fica expressamente vedado
o exercício profissional diferente daquele
para o qual o empregado foi contratado.

Cláusula 35ª - as empresas que exigem
que os funcionários usem uniformes deverão
fornecer gratuitamente aos mesmos, que
não estejam em período de experiência,
uniformes de trabalho com a periodicidade
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FIQUEM DE OLHO TRABALHADORES!FIQUEM DE OLHO TRABALHADORES!FIQUEM DE OLHO TRABALHADORES!FIQUEM DE OLHO TRABALHADORES!FIQUEM DE OLHO TRABALHADORES!

Quando esta diretoria
tomou posse, em setem-
bro de 2006, tinha como
um dos principais com-
promissos resgatar os di-
reitos dos trabalhadores.
Em pouco menos de um
ano de mandato, conse-
guimos mais uma impor-
tante vitória para os tra-
balhadores do turno. O
Ministro do Trabalho,
Carlos Lupi, após aten-
dendo o pedido de vári-
os sindicatos, principal-
mente o nosso, assinou
nesta sexta-feira (21), a

Ministério do TMinistério do TMinistério do TMinistério do TMinistério do Trabalho publicarabalho publicarabalho publicarabalho publicarabalho publica
portaria  proibindo alteração daportaria  proibindo alteração daportaria  proibindo alteração daportaria  proibindo alteração daportaria  proibindo alteração da

jornada sem Acordo Coletivojornada sem Acordo Coletivojornada sem Acordo Coletivojornada sem Acordo Coletivojornada sem Acordo Coletivo
portaria nº 412 que dis-
ciplina a alteração na jor-
nada e no horário de tra-
balho dos empregados
que trabalham em regi-
me de turnos ininterrup-
tos de revezamento.

 Conforme determina
a portaria, a jornada e o
horário de trabalho dos
empregados que traba-
lham em regime de tur-
nos ininterruptos de reve-
zamento só poderão ser
alterados mediante con-
venção ou acordo coleti-
vo de trabalho.

Após a denuncia deste
Sindicato na portaria da
empresa SBM, que os fun-
cionários das firmas GPGPGPGPGP
e MagiclinMagiclinMagiclinMagiclinMagiclin, que prestam
serviço de segurança, es-
tavam sem desjejum e fa-
zendo apenas meia hora
de refeição, para que a

Sindicato assegura 1 hora deSindicato assegura 1 hora deSindicato assegura 1 hora deSindicato assegura 1 hora deSindicato assegura 1 hora de
refeição e o desjejumrefeição e o desjejumrefeição e o desjejumrefeição e o desjejumrefeição e o desjejum

Os trabalhadores da
empresa Sactres, repre-
sentados pela direção
deste sindicato e a Co-
missão de PLR, assina-
ram, no ultimo dia 19/
09, quarta feira, a im-
plantação da PLR na

empresa, a participação
efetiva no lucro da em-
presa através de metas,
critérios e resultados.

É o Sindicato garan-
tindo mais uma con-
quista para os trabalha-
dores.

PPPPParticipação dos Lucrosarticipação dos Lucrosarticipação dos Lucrosarticipação dos Lucrosarticipação dos Lucros

direção da empresa inter-
viesse, garantindo o desje-
jum e, até a próxima sex-
ta-feira, dia 28, será
contratado mais um se-
gurança para que os tra-
balhadores possam ter
uma hora de refeição e
descanso.


