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SAINT GOBAIN

A direção do sindicato
e a empresa se reunirão
no dia 10 de fevereiro
para discutir a PLRE 2009
dos trabalhadores. Essa
será a primeira reunião de
negociação.

Esse ano a PLRE será
negociada entre sindica-
to e empresa, conforme
decisão dos trabalhado-
res em votação realizada
em outubro de 2008.

Assim que o sindicato

Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalista responsável:
Beth Rezende (MTb 25965/RJ) e Thais Soares

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Volta Redonda e Região Sul Fluminense.

Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Volta Redonda
CEP.: 27253-280 - Telefax: (24) 2102-2800

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 - Facul-
dade Sul Fluminense,
desconto especial de
20% para as mensalida-
des dos cursos Técnico
de Meio Ambiente, Infor-
mática e Segurança do
Trabalho.
 Tel.: (24) 3348-1338

odos 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 descontos
de alguns cursos: Enge-
nharia Civil, Elétrica, da
Produção ou Mecânica -
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 des-
conto se aplica somente
aos novos alunos ingres-
santes de primeiros perí-

PLRE 2009
tiver novas informações do
processo de negociação,
divulgará nos boletins.

DESCONTO DA
ANTECIPAÇÃO
DA PLRE 2008

E a direção do Sindi-
cato reivindicou que a em-
presa não descontasse o
valor integral antecipado
em junho de 2008.

A Saint Gobain infor-
mou que não poderia
atender esta reivindicação,

pois outras unidades do
grupo foram atingidas
pela crise econômica mun-
dial e, por isso descontou
o valor de R$ 100,00,
que já foi um avanço.

PROCESSO DA
MEIA HORA DE

REFEIÇÃO
O departamento jurídi-

co do sindicato informa
que as primeiras audiên-

cias desses processos já
foram marcadas, e que
foram divididos em dois
grupos de três processos.
Três grupos estão com o
processo na 3ª Vara Tra-
balhista com a primeira
audiência marcada para
o dia: 5 de maio, em Vol-
ta Redonda.

E o outro grupo de
três processos terá audi-
ência no dia 19/08, na
2ª Vara Trabalhista.


