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Polo metalmecânico
deixa de ser sonho e

vai virar realidade

Em um esforço coletivo entre pre-
feito, vereadores, deputados da
região e direção do sindicato, o Sul
Fluminense vai ganhar um polo me-
talmecânico que vai gerar em torno de
4 mil novos postos de trabalho e conse-
quentemente geração de renda.
Trata-se de um projeto de fomento
tecnológico e desenvolvimento
para a região, que vai atrair novas
empresas, com maior valor agrega-
do, garantindo novos empregos e
renda para a região Sul Fluminense.
A ideia é manter empresas do setor
metalmecânico, que já estão
instaladas na região, e atrair novas
empresas, inclusive clientes da
CSN, sendo beneficiados com uma
tributação mais simples. Ou seja, o
aço produzido aqui na CSN será
usado aqui mesmo, em uma nova
cadeia produtiva completa e não
mais levado para produção em
outros estados.
As empresas terão a garantia de
baixo custo de logística e isenção

Sindicato
alerta: cuidado

com a ilusão
de ganho fácil

O sindicato, juntamente com os
escritórios de advocacia que atuam
nos processos de PLR, repudia a
matéria publicada no Jornal Diário
do Vale, a respeito da questão dos
honorários advocatícios, que foram
cobrados pelos serviços prestados,
previamente autorizados pelos
metalúrgicos.
Segundo a direção: “a questão não
é tão simples e fácil como tenta
fazer crer as declarações na ma-
téria. De verdadeiro, há apenas a
decisão proferida pela Juíza da 2ª
Vara do Trabalho, que diz respeito
à devolução de honorários, que
determinou que o sindicato parasse
de cobrar honorários, até que a
questão seja definitivamente resol-
vida pelas instâncias superiores. O que
o sindicato já tem feito”.
Ficou clara a intenção de seduzir e
enganar os clientes, com a ilusão
do “ganho fácil” dos metalúrgicos,
que já receberam seus valores no
processo e que foram incitados e
iludidos com a farsa.
Os advogados do processo já
recorreram e os argumentos serão
apreciados pelo TRT-Rio, e,
certamente pelo TST-Brasília, e,
quem sabe, também pelo STF.
O sindicato também conta que é
FALSA a informação de que algum
metalúrgico já tenha obtido êxito
na restituição dos honorários. Pelo
contrário, a verdade é que o meta-
lúrgico que entrou com uma ação
(proc. nº 0025670- 80.2013.8.19.0066),
na tentativa de recuperar os
honorários pagos, perdeu a ação, de
modo definitivo e irrecorrível. Infe-
lizmente, além de não obter de
volta os honorários que pretendia,
ainda teve que pagar honorários de
sucumbência.

Sindicato, prefeito e outras
autoridades conseguem  decreto
do governador que vai gerar em

torno de 4 mil novos empregos  e
renda para o Sul Fluminense

de impostos, assumidas pelo
Governo do Estado.
“Diante de um cenário regional e
nacional nada favoráveis às con-
dições de emprego e à retomada
de crescimento, surge um projeto
interessante como este, em que
todos se deram as mãos, inde-
pendente de corrente política e
i nteresse s di ve rsos, que vai
beneficiar a todos, direta e indire-
tamente, sem dúvida, é motivo
de muita comemoração. A nossa
política aqui no sindicato sempre
foi a de  buscar melhorias nas
condições de trabalho e renda,
prio ri zando  alte rnativas para
manute nç ão  e  a geraç ão  de
empregos”, afirma o presidente do
sindicato, Silvio Campos.
Um projeto parecido com esse já
existiu na região, o cinturão do aço,
nos anos 90, que prometia atrair
empresas para a região. Mas, não
foi levado a diante.  Espera-se que
esse dê certo!



E SOLICITA O COMPARE-
CIMENTO de ARISTIDES
AUGUSTO CORREA (procu-
rar  o  Dr. Paulo Henrique),
HELIO FRANCISCO DO
NASCIMENTO e CARLOS
ROBERTO DE JESUS (41692),
no Departamento Jurídico (R.
Gustavo Lira, 9, Centro, Volta
Redonda), de 2ª a 5ª feira, de
8h30 às 11h30h.

Alerta às mulheres sobre
programas de prevenção

ao câncer de mama no
mês de  outubro

Para quem não sabe, o
“Outubro Rosa” é uma cam-
panha de conscientização que
tem como objetivo principal
alertar as mulheres e a socie-
dade sobre a importância da
prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de mama e
mais recentemente sobre o
câncer de colo do útero.
O câncer de mama é segundo
tipo que mais acomete bra-
sileiras, representando em
torno de 25% de todos os
cânceres que afetam o sexo
feminino. Para o Brasil, foram
estimados 59.700 casos novos
de câncer de mama em 2019,
com risco estimado de 56 casos
a cada 100 mil mulheres.
Os principais sinais e sintomas
da doença são: caroço (nódu-
lo), geralmente endurecido,
fixo e indolor; pele da mama
avermelhada ou parecida com

casca de laranja, alterações no
bico do peito (mamilo) e saída
espontânea de líquido de um
dos mamilos. Também podem
aparecer pequenos nódulos no
pescoço ou na região embaixo
dos braços (axilas).
O INCA e o Ministério da Saúde
lançaram uma campanha que
reforça três pilares estratégicos
no controle da doença: preven-
ção primária, detecção precoce
e mamografia. A campanha foi
criada para divulgação não
apenas em outubro, mas ao
longo do ano inteiro, porque o
cuidado com as mamas deve ser
uma preocupação permanente.
Portanto, não deixe de se
cuidar! Procure o seu médico ou
o posto de saúde mais próximo
de sua casa para se informar e
marcar consulta. E fique
sempre alerta para qualquer
alteração das mamas.

Sindicato
convoca para

atualizar
documentos

O sindicato convoca os trabalha-
dores a comparecer a sua sede (R.
Gustavo Lira, 9, Centro - VR), com
a cópia do  RG, CPF, PIS e Carteira
de Trabalho (foto e verso da foto)
e contra cheque da época, no
horário de 2ª a 5ª feira, das 8h às
12h e de 13h30 às 17h30.
41692 - CARLOS ROBERTO DE JESUS
42124 - ABEL WERNECK BARBOSA
42126 - TRAJANO ANTONIO V. RODRIGUES
42127 - ADILSON JOSE DOS SANTOS
42130 - GERALDO BARBOZA
42142 - MARCOS AURELIO GONÇALVES
42143 - GERALDO MAJELA DE OLIVEIRA
42144 - MIGUEL ANTONIO L. DE SOUZA
42145 - IEDO OMAR PEREIRA
50520 - ANDERSON LUIS GUIMARAES
50521 - MAGNO AURELIO FERREIRA
50705 - WILSON DUARTE
50706 - RENATO ANTONIO MACHADO
50709 - MARCO AURELIO C. DE ANDRADE
50713 - JOSE LUCIANO NASCIMENTO
49761 - MARCELO DA SILVA MEDEIROS
50715 - IVANILDO MARTINS GONÇALVES
50719 - CLAUDIO DO NASCIMENTO
50712 - LUIS CLAUDIO T. DA COSTA


