
Sindicato comemora o sucesso
da campanha de solidariedade

dos metalúrgicos

METALÚRGICOS DO SUL FLUMINENSE

No último dia 17 de maio, a dire-
ção do sindicato deu início a cam-
panha de solidariedade “Frente
em Defesa da Vida”, no Sul
Fluminense. E, só nas três primei-
ras horas, foram arrecadadas 58
cestas de alimentos, doadas pelas
famílias metalúrgicas da região.
Uma verdadeira força tarefa entre
trabalhadores e trabalhadoras.

É fundamental citar a participação
das empresas: Volks Caminhões e
Ônibus, Nissan, Hyundai, Carese,
Racing, Powertrain, MSX, Semcon,
Engbras, Jaguar Land Rover, KeK,
Solidus, Benteler, MA Automotive
e Stellantis, que se dispuseram de
particpar da campanha.

Essa força tarefa pode contar com a
doação de mais de 14.120 quilos de

Sindicato presta
conta das doações

recebidas das
empresas e dos
metalúrgicos do
Sul Fluminense

alimentos não perecíveis, que foram
doados às entidades de Volta Re-
donda, Barra Mansa e Resende, en-
tre elas:  Asilo Nicolino Gulhot
(Resende), Pestalozzi de Resende,
Clínica de resgate de Resende, Paró-
quia São Sebastião, Paróquia São
Francisco de Assis, Igreja Metodista
Boa Sorte (Barra Mansa), Projeto
das crianças (Resende), Casa de Re-
cuperação Desafio GUNNAR
VINGREEN ( Barra Mansa), Paróquia

São José Operário ( Monte Castelo),
Comunidade São José de Anchieta
(Vila Mury) VR, Paróquia São José
Operário ( Vila Brasília) VR, Igreja
IPV (Voldac), Santa Casa de Miseri-
córdia ( Santa Rita de Jacutinga),
Paróquia Santa Rita de Cássia
(SRJ), Igreja Congregacional (Re-
tiro) VR, Vicentinos (São Luiz),
Frente em Defesa da Vida, Sindi-
cato das Domésticas, Comunida-
de Santa Luzia (Retiro).

Diretores do sindicato se
unem  em  força tarefa para a
entrega das cestas básicas
nos postos de distribuição às
famílias necessitadas.



O Ministério Público do Trabalho
(MTP) está promovendo uma pes-
quisa entre trabalhadores e traba-
lhadoras  sobre sindicalismo e di-
versidade. Integrante da campa-
nha “Maio Lilás”, realizada pelo
Conalis/Coordigualdade, o objeti-
vo do levantamento é conhecer a
diversidade dentro do movimento
sindical.
A pesquisa está sendo feita atra-
vés de formulário online, até 30 de
junho, o qual o trabalhador ou a
trabalhadora poderá acessar o
link:  https://forms.office.com/r/
e3Ave6xEvF.
Segundo os organizadores: “A pes-
quisa faz parte do projeto “Sindica-
lismo e diversidade”, que tem
como objetivo ampliar o diálogo
social e colaborar com as entida-
des sindicais para a promocão da
diversidade nas relações de traba-
lho, por meio do incremento da
temática nas pautas na cultura
sindical e a promoção da diversi-
dade no trabalho por meio da
negociacão coletiva. Com base nas
já existentes boas práticas sindi-
cais em articulação com o MPT”.
Os diretores do sindicato decidi-
ram contribuir com o projeto no
sentido de investir no campo da
pesquisa para o aprofundamento
do conhecimento sobre o perfil dos
trabalhadores metalúrgicos.

Sindicato convida os
metalúrgicos do

Sul Fluminense a
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pesquisa sobre a
diversidade no

movimento sindical

Sindicato: participe da pesquisa
do Ministério Público do Trabalho
sobre sindicalismo e diversidade

“É sempre positivo investir no
campo do estudo e da ciência,
em queler área. Além do mais,
é muito importante conhecer-
mos melhor o perfil da nossa

categoria a fim  de melhorar a
nossa comunicação e, conse-
quentemente, a nossa  atua-
ção”, comenta o presidente do
sindicato, Silvio Campos.

Trabalhadoras grávidas ganham
o direito de se afastar das ativi-
dades de trabalho presencial,
durante a emergência de saúde
pública, em função dos riscos da
pandemia do  coronavírus, sem
causar prejuízo em sua remune-
ração. Esse direito está na Lei nº
14.151, de 12 demaio/2021, e de-
termina que a gestante deve fi-
car à disposição da empresa para
exercer as atividades em seu do-
micílio, por meio de tele traba-
lho, trabalho remoto ou outra
forma de trabalho a distância.

Portanto, o sindicato orienta às
trabalhadoras grávidas a procu-

Gestante ganha o direito de trabalhar
em casa, sem prejuízo salarial

rar o setor de recursos humanos
da sua empresa e encaminhar a
solicitação para o seu afasta-
mento.

Nas palavras do presidente do
sindicato, Silvio Cmpos: “É mui-
to importante garantir a saú-
de e a segurança das traba-
lhadoras em qualquer mo-
mento, mas principalmente
nessa situação tão grave sob
o risco desse vírus ainda tão
desconhecido pelo meio cien-
tífico.  É preciso fundamental-
mente, mais do que nunca,
preservar a vida de nossas
famílias”!


