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Sindicato realiza
manifestação contra

demissões em Resende
Dando continuidade

aos atos programados
pelo movimento contra
as demissões e a retira-
da de direitos dos tra-
balhadores do Sul Flu-
minense, a direção do
sindicato realizou uma
manifestação na quarta-

feira (4) no calçadão
de Resende.

O ato contou com a
participação de movi-
mentos sociais, traba-
lhadores e políticos da
cidade e foi realizado no
intuito de mobilizar toda
a população para as

Prefeituras vão priorizar
veículos da Volks e Peugeot

Em reunião com a
Volks e o Sindicato, o
prefeito de Resende
José Rechuan, repre-
sentando os prefeitos
da região Sul Flumi-
nense, recebeu uma
proposta de priorizar a
compra de veículos
das montadoras da re-
gião para estimular o

consumo e reaquecer
a economia.

Além disso, foi apre-
sentada a proposta de
estímulo à renovação
de frota nacional de
caminhões, que no Bra-
sil tem uma média de
idade de 17,7 anos e
do total da frota 56%  tem
mais de 21 anos, consi-

derada ultrapassada e
fora do ideal.

A proposta já havia
sido discutida com o
sindicato e a intenção
é a realização de uma
grande campanha para
incentivar as empresas
e autônomos a adqui-
rirem novos caminhões.

Veja os pontos posi-

tivos da renovação da
frota

- Diminuição de gas-
tos com manutenção;

- Menor consumo
de combustível;

- Diminuição do im-
pacto ambiental, com
menos  po lu ição e
emissão de gases po-
luentes e etc.

demissões que estão
acontecendo e que afe-
tam toda a cidade e
toda a região.

Além desses atos, a
direção do sindicato se
reuniu hoje, dia 6, com
o Ministro do Trabalho e
Emprego, Carlos Lupi,

para apresentar um pa-
norama da situação no
Sul Fluminense.

O Ministro recebeu o
presidente do sindicato,
Renato Soares, na sede
da Superintendência Re-
gional do Trabalho, no
Rio de Janeiro.

Medida servirá pra estimular o consumo e evitar demissões
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PLR da BBS
O sindicato se reuniu

com a empresa BBS
para discutir uma solu-
ção para o problema da
PLR dos trabalhadores.

A empresa se com-

prometeu em dar uma
resposta definitiva até a
próxima semana. Assim
que tivermos um retor-
no da empresa informa-
remos os trabalhadores.

Veja as instituições de ensino
que oferecem descontos para

associados do sindicato
Centro Educacional

Espaço Colorido
da Criança

Desconto de 30% para os
sócios do Sindicato nas
matrículas do Maternal à
quarta série do ensino fun-
damental.
Tel.: 24 33468595
MEGA Curso Prepa-
ratório - Pré-vesti-
bular e Concursos

Desconto de 10% no cur-
so pré-vestibular para os
sócios do sindicato e os
seus dependentes.
Telefone(s): 3342 6494
Actual Informática

Descontos para sócios e
dependentes em todos os
cursos.
Tel.: (24)30751303

ICT - Instituto de
Cultura Técnica

Desconto de 15% no va-
lor da mensalidade para
os cursos oferecidos
pelo ICT e pela FASF -
Faculdade Sul Flumi-
nense, desconto especi-
al de 20% para as men-
salidades dos cursos
Técnico de Meio Ambi-
ente, Informática e Se-
gurança do Trabalho.
 Tel.: (24) 3348-1338

períodos ou transferidos
de outras IES.
Tel.: 0800 725 0222
UGB - Centro Uni-
versitário Geraldo

Di Biase
Descontos especiais para
sócios e seus dependen-
tes. Tel.: (24) 3347-4100

Unifoa
Descontos especiais para
sócios do sindicato.
Tel.): 24 3344 8414
Veja tabela de descon-
tos de alguns cursos:
Engenharia Civil, Elétri-
ca, da Produção ou Me-
cânica - 15%

RADEANE Instituto
Educacional

Desconto de 10% para
associados e dependen-
tes nas prestações de ser-
viços educacionais ( Edu-
cação Infantil ao 9º ano
Escolar). E em breve será
inaugurada a creche.
Tel.: (24)3346-0748

UBM
Descontos de até  40%
em todos os cursos para
os sócios do Sindicato e
seus dependentes. O
desconto se aplica so-
mente aos novos alunos
ingressantes de primeiros

Assédio Moral
É toda e qualquer

conduta abusiva (gesto,
palavra, escritos, compor-
tamento, atitude, etc.)
que, intencional e fre-
qüentemente, fira a dig-
nidade e a integridade
física ou psíquica de uma
pessoa, ameaçando seu
emprego ou degradando
o clima de trabalho.

As condutas mais co-
muns, dentre outras, são:

• instruções confusas
e imprecisas ao(à)
trabalhador(a);

• dificultar o trabalho;
• atribuir erros imaginá-

rios ao (à) trabalhador(a);

• exigir, sem necessi-
dade, trabalhos urgentes;

• sobrecarga de ta-
refas;

• ignorar a presença
do(a) trabalhador(a), ou
não cumprimentá- lo(a)
ou, ainda, não lhe dirigir
a palavra na frente dos
outros, deliberadamente;

• fazer críticas ou brin-
cadeiras de mau gosto
ao(à) trabalhador(a) em
público;

• impor horários injus-
tificados;

• retirar-lhe, injustifi-
cadamente, os instru-
mentos de trabalho;

• agressão física ou
verbal, quando estão
sós o(a) assediador(a)
e a vítima;

• revista vexatória;
• ameaças;

• restrição ao uso de
sanitários;

• insultos; isolamento.
FFFFFiquem atentasiquem atentasiquem atentasiquem atentasiquem atentas

aos sinais eaos sinais eaos sinais eaos sinais eaos sinais e
denunciem!denunciem!denunciem!denunciem!denunciem!


