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Sindicato cobra da LIV
Saúde solução para

atendimento 24 horas
em Barra do Piraí

Diretores do Sindicato dos
Metalúrgicos se reuniram com
representantes da LIV Saúde
para pedir solução para a sus-
pensão do atendimento 24
horas no município de Barra
do Piraí.
Após o encaminhamento da
reivindicação dos trabalhado-
res da CSN, a LIVSaúde se com-
prometeu em garantir o servi-
ço de atendimento da LIV pos-
to Barra do Piraí no horário das
7h às 19h e, após esse horário,
de 19h até às 7 da manhã será

O Sindicato dos Metalúrgicos vem
esclarecer o equívoco ocorrido,
publicado através do seu boletim,
dia 24 de junho, em que ao fazer
uma prestação de contas de ces-
tas básicas recebidas, noticiou
que no dia 31 de maio havia dado
inicio à campanha de solidarieda-
de da “Frente em Defesa da Vida”.

O correto é que o sindicato  foi
convidado a participar da campa-
nha de arrecadação de alimentos,
no dia 17 de abril, através da
intermediação para doação por
empresas da sua base, contribu-
indo para o incentivo e estímulo à
doação de alimentos em Volta
Redonda. Campanha essa dirigida
às famílias afetadas pelo agrava-
mento da miséria e da fome
vivenciadas na cidade e no Brasil.

O total arrecadado pelo sindica-
to no dia 17/4 foi de 23 cestas bá-
sicas e mais 23 kits de limpeza,
que foram repassados à Frente
em Defesa da Vida. No dia 31 de
maio,  recebeu uma doação da
empresa Volkswagen Caminhões
e Ônibus, em um total de 217 ces-
tas básicas de alimentos, que fo-
ram divididas entre a Sociedade
São Vicente de Paulo e a Frente
em Defesa da Vida.

A Frente em Defesa da Vida iniciou
seu trabalho em maio de 2020, a
partir da união de esforços de par-
tidos políticos e entidades relaci-
onadas a movimentos sociais,
com o objetivo de arrecadar ali-
mentos, através de doações em
espécie com o propósito de ame-
nizar a fome que se agravou com
a pandemia.

Sindicato
esclarece

na UNIMED/ Barra do Piraí, lo-
calizado na Praça Oliveira
Figueiredo, número 50.
Qualquer problema, a direção
do sindicato pede que os tra-
balhadores ou trabalhadoras
procurem o sindicato, que está
funcionando  de segunda a
quinta-feira, das 13h às 17h ou
pelo telefone 99903.2503 ou
ainda um de seus diretores.
O sindicato reafirma o seu com-
promisso em defender os inte-
resses e os direitos dos traba-
lhadores.


