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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, Resende e Barra Mansa.

A direção deste Sindicato deseja contar com a participação dos metalúrgicos de todas as empresas
localizadas no Sul Fluminense, com o objetivo de proporcionar 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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alteração da jornada sem Acordo Coletivoalteração da jornada sem Acordo Coletivoalteração da jornada sem Acordo Coletivoalteração da jornada sem Acordo Coletivoalteração da jornada sem Acordo Coletivo

Quando esta diretoria
tomou posse em setembro
de 2006, tinha como um
dos principais compromis-
sos, resgatar os direitos dos
trabalhadores. Em pouco
menos de um ano de man-
dato, conseguimos mais
uma importante vitória
para os trabalhadores do
turno. O Ministro do Traba-
lho, Carlos Lupi, após
atendendo o pedido de
vários sindicatos, principal-
mente o nosso, assinou
nesta sexta-feira (21), a
portaria nº 412 que disci-
plina a alteração na jorna-
da e no horário de traba-
lho dos empregados que
trabalham em regime de
turnos ininterruptos de re-
vezamento.

Conforme determina a
portaria, a jornada e o ho-
rário de trabalho dos em-

pregados que trabalham
em regime de turnos inin-
terruptos de revezamento
só poderão ser alterados
mediante convenção ou
acordo coletivo de traba-
lho. Pondo fim nas amea-
ças das empresas de im-
plantar o TURNO FIXO,

como forma de pressão
para aprovar o turno de
revezamento de 8 horas.
Para o presidente Sindica-
to Renato, “a portaria ga-
rante a voz ativa do Sindi-
cato e dos trabalhadores
nas negociações, já que as
decisões devem acontecer

por meio de convenções
ou acordos coletivos”.

A portaria ministerial,
que passa a valer a partir
desta sexta-feira (21),
prevê a apl icação de
multa às empresas que
não cumprirem as deter-
minações.



Na edição anterior des-
te boletim, foi publicada
matéria criticando o tra-
balho dos técnicos de se-
gurança do Consórcio
Modular da Volks. Esta
diretoria vem se retratar
publicamente junto a
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Esta semana, a dire-

ção do sindicato se reu-
niu com representantes
da empresa AVAPE
para discutir o horário
de turno dos bombei-
ros. Ficou acordado
que será feito um levan-
tamento da situação
desses trabalhadores,
quando ainda era ou-
tra empresa.

Ficou agendada uma
outra reunião para a
próxima quinta-feira,
dia 4, na sede do sindi-
cato, para discutir o as-
sunto. E o sindicato es-
tará se reunindo antes
com os bombeiros para
elaborar  uma propos-
ta a ser apresentada à
direção da empresa.

A desorganização
causada no pátio da
empresa Volks, em
função do atraso na
entrega das peças e
consequentemente na
produção, vem refle-
tindo um acúmulo de
trabalho e produção
de horas extras. E os
trabalhadores da
BBS, que são respon-
sáveis pelo abasteci-
mento das linhas de

BBSBBSBBSBBSBBS
produção, estão
mais sobrecarrega-
dos ainda.

O sindicato quer
que a empresa crie al-
ternativas para que os
funcionários não se-
jam tão penalizados.

A diretoria deste
sindicato está co-
brando também da
empresa uma solu-
ção para o Plano de
Cargos e Salários.

esta categoria já que en-
tende que quem estabe-
lece as regras é a em-
presa. Mas esclarecemos
que foi através de denún-
cia a este sindicato so-
bre irregularidades rela-
tivas à emissão de CAT

NA MIRA DO SINDICAT

Sindicato denuncia a negligência à saúde do trabalhador
Nesta próxima sexta-

feira, 28, a partir de 10
horas, no Cançadão,
Centro de Resende, o
sindicato chama à popu-
lação de Resende e pro-
ximidades para denunci-
ar o aumento de casos
de invalidez e casos de

afastamento por lesão ir-
reversível de considerá-
vel número de trabalha-
dores das empresas me-
talúrgicas. O objetivo
deste ato é chamar a
atenção e reivindicar a
implantação de uma po-
lítica de fiscalização e

prevenção de acidentes.
Desde que o sindica-

to, através de seu Depar-
tamento de Saúde, come-
çou a fazer um levanta-
mento e a assistir aos tra-
balhadores lesados por
acidentes de trabalho, di-
agnosticou-se o descaso

por parte das empresas.
Não existe programa de
prevenção e acompa-
nhamento dos funcioná-
rios afastados e que,
muitas vezes, acabam
por perder a perspectiva
de retorno ao mercado
de trabalho.

e apuração de acidentes
dentro da empresa que
foi formulada a matéria.
Este sindicato vem co-
brando das empresas
uma política mais séria
na área de segurança e
prevenção de acidentes.

O sindicato vem in-
formar que na próxima
semana estará reali-
zando uma assembléia
com os trabalhadores
da empresa Pérola,
com o objetivo de dis-
cutir as várias denún-
cias que esta diretoria
vem recebendo dos
funcionários da empre-
sa. Inclusive sobre a
denúncia, publicada no
boletim anterior, que
fala sobre a postura do
RH da empresa sobre
as férias e atrasos dos
trabalhadores.

É importante esclare-
cer tanto aos trabalha-
dores, para que fiquem
mais seguros, quanto à
direção da empresa,
que acha que a políti-
ca de relação autoritá-
ria e de desrespeito aos
trabalhadores vai con-
tinuar, está enganada.
As leis trabalhistas ga-
rantem aos trabalhado-
res direitos e o sindi-
cato está aqui para ga-
rantir que eles sejam
cumpridos.
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