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Eleita a nova Comissão
de Fábrica da Volks

Mais uma vez, de forma democrática e transparente, o sindicato
dos Metalúrgicos cumpre mais um compromisso de campanha,
realizando na última sexta-feira (5) a eleição da Comissão de

Fábrica do Consórcio Modular Volkswagen, gestão 2009/2011.
Participaram do pleito 1.042 trabalhadores que ajudaram a
eleger Marcos Horácio de Castro Andrade (Paraná), da Volks,

e Alair da Silva, da Powertrain.
O sindicato se coloca a inteira disposição dos representantes dos
trabalhadores eleitos para esclarecer dúvidas sobre o papel da

Comissão de Fábrica, se for necessário. Parabéns companheiros!

DISTRIBUIÇÃO DE VOTOS POR CANDIATO
Alair (eleito) - Powertrain, representando os módulos= 407

Frangão  - Marco Antônio da Silva  - AKC = 274

Paraná (eleito) - representando a Volkswagen = 141

Renato - Renato Brito do Carmo - Volkswagen = 110

O sindicato  colocará em
votação, na próxima quinta-
feira, das 6h às 17h, a pro-
posta de substituir a cesta bá-
sica atual por um cartão ali-
mentação no valor de R$
50,00, sendo que o traba-
lhador pagará uma taxa de
administração de R$ 6,00.
A vantagem do cartão é que
poderá ser usado no merca-
do conveniado da sua esco-
lha, e ainda poderá escolher
os produtos conforme a sua
necessidade.

Veja o resultado da votação

TOTALIZAÇÃO DOS VOTOS
votos válidos = 932
votos brancos = 0
votos nulos = 110

total de votos =  1042

Plebiscito,
quinta-feira,

na BBS
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De acordo com os jor-
nais regionais, as chuvas
já provocaram estragos
em vários municípios do
estado do Rio, como Bar-
ra do Piraí, Campos e,
no início desta semana,
Paracambi. Para os pró-
ximos dias ainda estão
previstas chuvas fortes em
todo o estado.

Por isso, representan-
tes de entidades como a
Associação Comercial, a
Cruz Vermelha, o Rotary
Club de Volta Redonda,
além de outras, se reu-

niram no dia 02, na Aci-
ap-VR, para def inir
ações com o intuito de
ajudar os municípios,
em especial os da re-
gião, atingidos pelas
chuvas. Para isso, eles
darão início ao movi-
mento SOS Chuvas, que
tem como objetivo arre-
cadar alimentos, roupas,
água, além de outros
donativos.

Além dos alimentos,
doações em espécie tam-
bém poderão ser feitas.
Na próxima semana, a

Sindicato deseja boas festas
e um ano novo repleto de
conquistas e realizações

aos metalúrgicos

SOS chuvas
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Cruz Vermelha de Volta
Redonda disponibilizará
uma conta específica
para a campanha.

Todos os donativos se-
rão encaminhados para
a sede da Cruz Verme-
lha que, junto à Defesa
Civil, será responsável
pela triagem e distribui-
ção do material.

Para saber mais a res-
peito do movimento SOS
Chuvas, l igue 3347-
2999, ou compareça à
secretaria de uma das
entidades participantes.

Estamos no final de mais um ano, época em que nós paramos para
somar as coisas boas que aconteceram em nossas vidas e a boa

surpresa deste ano foi poder contar com mais um ano de apoio e
contar com você.

Que neste Natal você possa ser feliz, que consiga tudo o que vem
buscando, que seja uma noite de paz, repleta de surpresas boas, de

acontecimentos que ficarão marcados em seu coração, porque o
tempo passa e é com o passar do tempo que a gente consegue
definir o que é realmente bom na vida. Reafirmamos o nosso

compromisso de lutar pelos direitos dos trabalhadores e saiba que
você continuará tendo o sindicato sempre a sua disposição.

Boas festas!
Renato Soares e sua diretoria

Férias
coletivas
e férias

concentradas

FIQUE POR DENTRO

As férias coletivas
são concedidas a todos os
empregados de uma em-
presa ou determinados es-
tabelecimentos ou setores.
Para isso, o empregador
deve comunicar à Delega-
cia Regional do Trabalho
e ao sindicato, com ante-
cedência mínima de 15
dias, que irá proporcionar
férias coletivas a seus em-
pregados, em período es-
pecificado.

As férias coletivas
podem ser fracionadas em
dois períodos anuais, des-
de que nenhum deles seja
inferior a dez dias corridos.

Se as férias coletivas
ultrapassarem o período
de direito do empregado,
os dias excedentes deve-
rão ser considerados “li-
cença remunerada”, que
deve ser incluída normal-
mente em folha de paga-
mento, evitando qualquer
redução salarial.

Já as férias concen-
tradas envolvem parte do
quadro de funcionários de
um mesmo setor, que saem
de férias no mesmo perío-
do ou com período próxi-
mo ao vencimento.

Sabe-se que principal-
mente nas férias coleti-férias coleti-férias coleti-férias coleti-férias coleti-
vas vas vas vas vas existem diversas situ-
ações diferenciadas. Um
exemplo é aquele traba-
lhador que ainda não
completou um ano de
empresa e que está em
um setor que vai sair de
férias coletivas. O melhor
caminho para esclare-
cer dúvidas é procurar
o seu sindicato.


