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Sindicato conquista
benefícios para os demitidos

Diretor da ComunicaÁ�o:
Carlos Pinho

Jornalistas respons�veis:
 Thais Soares, Glaucy Agapito (MTB 26766/RJ) e Andresa Gil (MTB 26347/RJ)

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metal�rgicos
de Volta Redonda e Regi�o Sul Fluminense.

Rua Ary Fontenelle, 362 - Estamparia - Barra Mansa
CEP.: 27330-670 - Telefax: (24) 3323-1584

WHITE MARTINS
Proposta será levada para votação

 A White Martins continua argumentando, que  não se recuperou do impacto da  crise financeira. Sendo

assim, a pedido  dos trabalhadores, a direção do sindicato levará para votação, a proposta apresentada
pela empresa, de reajuste com  base no INPC pleno do período (5,83%), a partir de 1º de maio.

A votação acontece nesta quinta-feira (9), de 6 às 18h15min, na portaria da empresa.

Em reunião com a direção da empresa,  o sin-
dicato conquistou algumas compensações para

os trabalhadores que foram demitidos. Abaixo os
benefícios conquistados:

1- Prorrogação do plano de saúde até o dia

30 de julho de 2009;
2-Abono das faltas e/ou atrasos no mês de ju-

nho;

3- Cesta básica no valor de R$ 72,00, por
dois meses (julho e agosto de 2009);

4- Ticket alimentação no valor de R$ 120,00,
por dois meses (julho e agosto de 2009);

5- Elaboração de currículos, via Metalsul, para
divulgação nas empresas da região. Os traba-
lhadores receberão três cópias sem custo;

6- Priorização dos demitidos em caso de con-
tratação, conforme critério da White Martins e;

7- A empresa vai comunicar o sindicato quan-

do houver dispensas para que sejam discutidas
medidas para minimizar o impacto.

CONQUISTA PARA

O TRABALHADOR
Mais  uma prova de que essa gestão trabalha

sério, em prol de melhorias para a categoria. Após
diversas discussões entre as direções do sindicato
e da White Martins, a empresa passou a efetuar o

pagamento de periculosidade para os trabalha-
dores que tinham direito e não recebiam.

 PROCESSO DE

INSALUBRIDADE
O trabalhador que quiser obter informações

sobre  o processo de insalubridade, deve pro-
curar a sede de Barra Mansa,  Rua Ary Fonte-
nelle, 362 – Estamparia – Barra Mansa. Tele-
fone: (24) 3323-1584.


