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PRESIDENTE - SILVIO CAMPOS

Garantida a carga
extra de R$ 400

R$ 400

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos conquista,
agora, no final do ano, uma carga extra no cartão

no valor de R$ 400, a título de gratificação 
aos trabalhadores da Volkswagem

NOTA DE PESAR - A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense
lamenta o falecimento do companheiro metalúrgico Sidnei, da empresa G.I. Group,

   e se solidariza com a dor dos familiares e amigos.

A direção do Sindicato dos 
Metalúrgicos, atendendo 
às expectativas dos meta-
lúrgicos do Consórcio Mo-
dular da Volks, encami-
nhou junto a direção da 
empresa a solicitação de 
uma carga extra para ser 
entregue agora no final do 
ano, a título de gratificação.
A empresa atendeu a rei-
vindicação do sindicato e 
serão beneficiados os fun-

cionários terceiros regis-
trados no interior da em-
presa com registro de 
chapa ativa até 30/11. 
‘Nós da diretoria do Sindicato 
dos Metalúrgicos entende-
mos que o ano foi difícil para 
todos os brasileiros, princi-
palmente para os trabalha-
dores. E reconhecemos que 
atitudes como essa, que 
valorizam os trabalhadores, 
servem como estímulo para a 

produção. Trabalhador va-
lorizado apresenta melhor 
rendimento porque trabalha 
satisfeito’, comenta o presi-
dente Silvio Campos.
‘Desejamos um Natal de paz 
e amor nos lares metalúrgi-
cos! E que 2020 seja de 
retomada de crescimento 
para o país, de prosperidade 
e novas conquistas para os 
trabalhadores’, concluí  
Silvio  Campos.
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A direção do Sindmetal-SF
deseja que a magia do 

Natal se transforme em
energia e força para o

enfrentamento dos 
desafios de 2020.

Boas Festas e que 2020
seja um ano de conquistas

para os metalúrgicos e 
suas famílias! 


