
Conforme o compromisso as-
sumido há alguns meses, a
direção do Sindicato dos
Metalúrgicos, em conjunto
com a CSN, vai realizar uma
pesquisa para obter informa-
ções pessoais que possam
contribuir para o projeto de fi-
nanciamento da “Casa Pró-
pria” dos trabalhadores da
empresa.

A pesquisa pretende saber
se o trabalhador metalúrgico
da CSN tem interesse no pro-
jeto de financiamento, qual o
grau de interesse, valor dos
vencimentos e da renda men-
sal familiar, se tem preferên-
cia entre casa e apartamen-
to, quantas pessoas residem
na mesma moradia, quantos
banheiros, entre outras infor-
mações que vão ajudar na
elaboração do projeto de
construção.

O método que será utilizado
será um questionário, através
de plataforma digital. E para
participar é só acessar o link:
https://www.heapup.com.br/
opinionboxV9Q9uPfpUY. É
importante que o trabalhador
saiba que o formulário ficará
disponível na internet somen-
te no período de 24 de junho
ao dia 7 de julho (14 dias).

Sindicato convida metalúrgicos
a participar de pesquisa sobre

financiamento da “casa própria”

Trabalhadoras grávidas ga-
nham o direito de se afastar
das atividades de trabalho
presencial, durante a emer-
gência de saúde pública, em
função dos riscos da pandemia
do  coronavírus, sem causar
prejuízo em sua remuneração.
Esse direito está na Lei nº
14.151, de 12 demaio/2021, e
determina que a gestante
deve ficar à disposição da em-
presa para exercer as ativida-
des em seu domicílio, por meio
de tele trabalho, trabalho re-
moto ou outra forma de traba-
lho a distância.

Portanto, o sindicato orienta

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

às trabalhadoras grávidas a
procurar o setor de recursos
humanos da sua empresa e
encaminhar a solicitação para
o seu afastamento.

Segundo o presidente do sin-
dicato, Silvio Campos: “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 ci-
entífico.  É preciso funda-
mentalmente, mais do que
nunca, preservar a vida de
nossas famílias”!

PARA PARTICIPAR BASTA ACESSAR O LINK:
h t tp s : //w w w. h ea p u p.co m . b r/o p i n i o n b ox V 9 Q 9 u P f p U Y

DIGITAR A SUA MATRÍCULA E RESPONDER AS PERGUNTAS ATÉ O FINAL.



Sindicato comemora o sucesso
da campanha de solidariedade

dos metalúrgicos

METALÚRGICOS DO SUL FLUMINENSE

No último dia 17 de maio, a
direção do sindicato deu
início a campanha de soli-
dariedade “Frente em De-
fesa da Vida”, no Sul
Fluminense. E, só nas três
primeiras horas, foram ar-
recadadas 58 cestas de ali-
mentos, doadas pelas fa-
mílias metalúrgicas da re-
gião. Uma verdadeira força
tarefa entre trabalhadores
e trabalhadoras.

É fundamental citar a par-
ticipação 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 dispu-
seram de particpar da
campanha.

Essa força tarefa pode con-
tar com a doação de mais
de 14.120 quilos de alimen-

Sindicato presta
conta das doações

recebidas das
empresas e dos
metalúrgicos do
Sul Fluminense

tos não perecíveis, que fo-
ram doados às entidades de
Volta Redonda, Barra Man-
sa e Resende, entre elas:
Asilo Nicolino Gulhot
(Resende), Pestalozzi de
Resende, Clínica de resga-
te de Resende, Paróquia
São Sebastião, Paróquia
São Francisco de Assis,
Igreja Metodista Boa Sorte
(Barra Mansa), Projeto das
crianças (Resende), Casa
de Recuperação Desafio
GUNNAR VINGREEN (Bar-
ra Mansa), Paróquia São

José Operário ( Monte Cas-
telo), Comunidade São
José de Anchieta (Vila
Mury) VR, Paróquia São
José Operário (Vila Brasília)
VR, Igreja IPV (Voldac),
Santa Casa de Misericórdia
( Santa Rita de Jacutinga),
Paróquia Santa Rita de
Cássia (SRJ), Igreja
Congregacional (Retiro)
VR, Vicentinos (São Luiz),
Frente em Defesa da Vida,
Sindicato das Domésticas,
Comunidade Santa Luzia
(Retiro).

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


