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Sindicato realiza assembléia
para os trabalhadores do

turno e eletricistas da SBM
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O sindicato realizará assembléias para os trabalhadores do turno e
os eletricistas da SBM para apresentar as propostas apresentadas pela
empresa em relação ao passivo da hora de refeição dos trabalhadores

do turno e o adicional de periculosidade dos eletricistas.
Nas assembléias o sin-

dicato estará esclarecendo
os trabalhadores sobre os
passivos, que foram discu-
tidos em reunião realizada
no dia 20 de junho com a

eletricistas e do passivo é
uma grande conquista da
mobilização do sindicato e
dos trabalhadores, que jun-
tos lutaram por esse direi-
to. Com o acordo, os tra-

A assembléia dos trabalhadores do turno rela-
tivo ao passivo da hora de refeição será no dia
30 de junho, às 16h30 em primeira convocação
e às 17h em segunda e última convocação, no
Azteca Clube, na rua Sebastião Colimério, n° 83
- Vila Nova / Barra Mansa.

direção da empresa.
O acordo para o paga-

mento do passivo da hora
de refeição dos trabalha-
dores do turno, do adicio-
nal da periculosidade dos

balhadores poderão rece-
ber com mais rapidez, pois
um processo judicial pode-
ria demorar anos e anos até
ser concluído e o paga-
mento efetuado.

Eletricistas

Trabalhadores do turno

Para os eletricistas, a assembléia será no dia
26 de junho, às 17h30, em primeira convoca-
ção e às 18h em segunda e última convocação,
na sede do sindicato em Barra Mansa, na rua
Ary Fontenelle, n° 362 - Estamparia.

Superonda
 Internet via rádio

O Sindicato e a Su-
peronda têm um convê-
nio para conceder inter-
net via rádio para os tra-
balhadores associados
com descontos especi-
ais. Esse é mais um be-
nefício para os trabalha-
dores sindicalizados. Os
trabalhadores que qui-
serem instalar devem
fazer a inscrição na sede

do sindicato na rua Gus-
tavo Lira, n° 9, Centro -
Volta Redonda. O horá-
rio de atendimento é de
8h às 17h15.

O valor para insta-
lação é de R$ 270,00,
e poderá ser dividido
em 6 vezes e a mensa-
lidade é de R$ 28,00.
É só apresentar o con-
tra-cheque.
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A partir de julho, o
sindicato estará dando
assistência jurídica, so-
cial  e psicológica às
mulheres metalúrgicas
e dependentes de me-
talúrgicos. Este serviço
vai abranger debates,
or ientação,  encami-
nhamento e acompa-
nhamento de questões
referentes às mulheres

da Região Sul Flumi-
nense.

Com esta medida, a
direção do s indicato
pretende dar assistên-
cia a mulheres que so-
frem com problemas de
assédio moral, sexual,
v io lênc ia domést ica,
entre outros, além de
dúv idas  pessoais .  A
responsável pela Se-

cretaria da Mulher é a
militante Maria Con-
ceição dos Santos.

A Secretaria da Mu-
lher vai funcionar em
Volta Redonda: 2ª fei-
ra, no horário 8h às
17h; em Resende: 3ª
feira, no horário de 8h
às 17h;  e  em Barra
Mansa: 4ª feira, no ho-
rário de 8h às 12h.

Sindicato garante o pagamento da insalubridade
dos trabalhadores da METALÚRGICA VULCANO
A mobi l ização e

união dos trabalhado-
res e do sindicato fize-
ram mais uma conquis-
ta na empresa Metalúr-
gica Vulcano.

O Sindicato dos Me-
talúrgicos e os traba-
lhadores da empresa
travaram uma verda-
deira batalha com a
empresa para o reco-
nhecimento das áreas
insalubres e o paga-

mento do adicional.
A empresa contra-

tou  uma ins t i tu i ção
para a realização da
períc ia e elaboração
do laudo técnico cole-
tivo e foi detectada a
presença de agentes
nocivos à saúde e in-
tegr idade f í s i ca  do
trabalhador.

Com o laudo com-
provando as áreas in-
salubres, o trabalhador

passou a ter direito ao
pagamento do adicio-
nal .  E desde maio a
empresa está efetuan-
do o pagamento.

O  pagamen to  da
insalubridade é uma
vitória para os traba-
lhadores e o sindica-
to continuará fiscali-
zando para que o tra-
ba lhador  não tenha
nenhum  p re ju í zo  à
saúde.

Sindicato e Uniodonto têm parceria que traz
benefícios para os associados

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos e a Uniodonto fir-
maram uma parceria
para beneficiar os traba-
lhadores metalúrgicos,
sócios da entidade, com
descontos no plano
odontológico da coope-
rativa.

Com o plano odonto-
lógico os trabalhadores e
os dependentes poderão
contar com assistência em
consultas, tratamentos de
urgência odontológica,

cirurgias, obturações, tra-
tamento de canal, trata-
mento preventivo, perio-
dontia e radiologia. Para
isso os associados interes-
sados pagarão uma
mensalidade de R$
14,90, com uma carên-
cia de 30 dias, exceto
para emergência. E para
os dependentes (esposa,
filhos, mãe, pai, sogro e
sogra) o custo da men-
salidade também será
de R$ 14,90, por pes-

soa. Os trabalhadores
que não são sócios po-
derão se sindicalizar na
hora para ter direito.

O centro odontológi-
co do sindicato fica na
rua Ary Fontenelle, 362,
Estamparia - BM e trazer
o documento de identi-
dade, CPF e um compro-
vante de sindicalização.
O horário de funciona-
mento é de 8h às 12h e
de 13h às 17h e o telefo-
ne é 3323 9025.

 Partemec:PLR
O Sindicato dos Me-

talúrgicos enviou um ofí-
cio à direção da empre-
sa cobrando o levanta-
mento dos valores da
PLR referente aos anos
de 2002 a 2007, que os
trabalhadores demitidos
têm direito. O prazo
para a empresa realizar
o levantamento é até o
dia 03 de julho, caso
contrário o sindicato aci-
onará o Departamento
jurídico para uma ação
de cobrança dos valores.

A PLR é um direito con-
quistado pelos trabalha-
dores e garantido por lei,
e o sindicato não permi-
tirá que a empresa não
cumpra com esse dever.

Renato cria a Secretaria da Mulher e cumpre
mais um de seus compromissos de campanha

Todas as dúvidas ou
problemas que os traba-
lhadores de Barra Mansa
tenham em relação às do-
enças ocupacionais, emis-
são de CAT, aposentado-
rias e qualquer assunto re-
lacionado à medicina do
trabalho e previdência,
poderão ser resolvidas
sem que o trabalhador te-
nha que ir à Volta Redon-
da. Os trabalhadores de
Barra Mansa têm a dis-
posição o atendimento do
médico do trabalho do
sindicato.

O atendimento será re-
alizado todas as terças, de
14h às 17h, na sede do sin-
dicato, na rua Ary Fonte-
nelle, n° 362, Estamparia.

O telefone da sede em
Barra Mansa é: (24) 3323
1584 e o horário de funcio-
namento é de 8h às 12h e
de 13h às 17h15.

Médico do
Trabalho no

Sindicato em BM


