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Será domingo, dia 6/5,
a 12ª edição da Festa

do Trabalhador

Metalúrgicos
se reúnem na
Praça Juarez

Antunes no Dia
do Trabalhador

Ato unificado, reune as principais
centrais sindicais, representantes
de movimentos sociais e partidos
políticos em ato realizado na
Praça Juarez Antunes, em Volta
Redonda.

Sindicalistas representantes de
várias categorias  também estão
unificados em torno de uma
pauta comum de interesse da
classe trabalhadora, como uma
política econômica de geração
de empregos e renda, defesa da
seguridade e da Previdência
Social pública, o fim da lei do
congelamento de gastos e a
revogação da Reforma Traba-
lhista, consignada na Lei
13.467/17.

Será no próximo domingo, dia 6/5,
a Festa do Trabalhador, promovida
pelo Sindicato dos Metalúrgicos, no
horário das 9h às 12h, no Recreio
dos Trabalhadores, em Volta Redonda.

Este ano será a 12ª edição da festa
que foi criada por essa diretoria. A
expectativa do sindicato é de um
público bem maior, já que o número
de sindicalizados vem aumentando,
principalmente, após o anúncio das
mudanças na lei, depois da fami-
gerada reforma trabalhista.

Este evento foi criado para dar a
aportunidade para os trabalhadores
metalúrgicos confraternizassem com
a família, amigos e ainda promover

a aproximação da diretoria do
sindicato com os trabalhadores.

A direção do sindicato convida a
todos os metalúrgicos para parti-
cipar do evento, mesmo aqueles
que ainda não são sindicalizados
podem participar da festa. Esse é
mais um bom motivo para que
aqueles que ainda não são filiados
conheçam as vantagens de ser
associado.

Este ano, a premiação será de oito
poupanças no valor de R$ 5 mil  e
uma no valor de R$ 10 mil. Além
de vários prêmios extras. E as
cartelas serão entregues também
no local, antes do evento.



FICHA DE SINDICALIZAÇÃO
Nome

Data de nasc.____/____/____   CPF  RG

End.                   Nº                 Comp.

Bairro                                         CEP  Cidade                     UF

Tels.                                                             e-mail

Empresa  Matrícula  Data de adm.____/____/____
Autorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor do Sindicato dos

Metalúrgicos sobre o meu salário, inclusive o 13º salário, ficando filiado por tempo mínimo de seis meses.

_______________________, _______ de ____________________ de ______.

__________________________________                                              ________________________________
    assinatura do trabalhador                                                                        diretor/funcionário responsável

É dever de todos
zelar pela saúde e

segurança
Segurança e saúde no trabalho
devem atuar juntas para garantir
um ambiente profissional melhor,
mais seguro e mais saudável.

Uma política sintonizada garante:
redução dos riscos de acidentes;
ambiente mais adequado; redução
dos casos de doenças ocupacionais;
melhores condições físicas e psico-
lógicas; aumento da organização da
empresa com a elaboração de planos
de riscos; diminuição dos gastos com
multas ou indenizações devido ao
descumprimento de normas traba-
lhistas; e aumento da qualidade de
vida no ambiente de trabalho e,
com isso, maior produtividade.

A empresa deve não somente

garantir a presença de Técnicos
de Segurança, psicólogos, médi-
cos e enfermeiros, promover a
comunicação entre equipes e da
CIPA. Mas, principalmente,  ga-
rantir salários dignos, direitos,
benefícios e investimentos nas
condições de trabalho.

E os trabalhadores devem colocar
em prática todos os conhecimentos
adquiridos nos treinamentos de
segurança e campanhas de saúde,
promovidos pela empresa. Além de
obedecer às normas e, princi-
palmente, fazer uso dos Equipa-
mentos de Proteção quando estes
forem necessários para a reali-
zação das suas atividades.

Rescisão de contrato de trabalho
sem a presença do sindicato e
do Ministério do Trabalho é tema
central depois da Reforma Tra-
balhista. Saiba sobre algumas
armadilhas da nova legislação:
Demissão Desmotivada: está criada
a possibilidade de funcionário e
patrão negociarem uma demissão de
comum acordo. O trabalhador que
optar por essa nova forma de
demissão perde o direito ao seguro-
desemprego e ganha somente a
metade do valor do aviso prévio e
da multa do FGTS.
Contratos precários: outra arma-
dilha é a regulamentação de
contratos de trabalho como inter-
mitente e temporário.

Rescisão de
contrato sem
sindicato
fragiliza
empregado


