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O sindicato já enca-
minhou à direção da em-
presa algumas irregula-
ridades para que sejam

PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA PLR DOS

TRABALHADORES DA VOLDAC
Em relação ao pagamento da segunda parcela da PLR dos trabalhadores, a empresa

se comprometeu em dar um posicionamento quanto a data do pagamento para o
sindicato e os trabalhadores na nesta semana.

Irregularidades na Retífica VR
solucionadas como, por
exemplo:

-A entrega de contra-
cheques todos os meses,

que não acontece;
-O pagamento da in-

salubridade com o per-
centual de 20% do salá-

rio mínimo, no atual va-
lor de R$ 465,00, com a
diferença a partir de 1°/
02/2009.

Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

CINBAL
A direção do sindicato voltou a encaminhar à empresa  reclamação dos trabalhadores

quanto a dificuldade em relação ao horário do turno implantado pela empresa. O horário
prejudica os companheiros que estão de 16h às 24h, que sempre perdem o ônibus que
passa em frente a empresa.

Reconhecendo a capacidade e empenho de seus trabalhadores, a direção da empresa concederá uma
reajuste salarial de 8%, retroativo à 1° de maio, para todos os seus trabalhadores.

Uma grande conquista para os companheiros, que obtiveram um reajuste acima do índice do Metalsul.

MV Caldeiraria

Mais convênios para os metalúrgicos associados

O SINDICATO DOS METALÚRGICOS firmou uma parceria com a Pousada Alcobara, em Búzios. O
sindicalizado pode adquirir antecipadamente um pacote de 03 (três) finais de semana ou 06 diárias,
para casal com café da manhã, por apenas R$ 300,00, que poderão ser utilizados em diferentes
datas, pelo período de até 01 ano, exceto  nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro e feriadões.

Mais informações nos telefones (22) 2623-6977 e 2623-9842 ou pelo celular (21) 9212-0585.
Conheça a Pousada no site: www.pousadaalcobara.com.br.

POUSADA ALCOBARA em BÚZIOS
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Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalistas responsáveis:
 Beth Rezende (MTB 25965/RJ) e Thais Soares

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

Rua Dr. Tavares, 130 - Centro - Resende - RJ
Cep: 27511-200 - Telefax: (24) 3360-9895

Acesse: www. sindmetalsf.org.br

Tudo indica que, a
partir deste mês, a eco-
nomia da região ganha
um novo fôlego e o nú-
mero de demissões di-
minua.

A exemplo das em-
presas Saint Gobain e
Votorantim Resende
que já retomaram seus
investimentos no Sul
Fluminense.

A direção do sindicato
acredita que em breve as
empresas estarão fazen-
do novas contratações.

Empresas
da região
voltam a
contratar

A Influenza A, vulgarmente conhecida
como gripe suína, é uma doença respirató-
ria aguda e sua transmissão ocorre de pes-
soa a pessoa, através de tosse, espirro ou
contato com a secreção de pessoas que es-
tejam com a doença.

E é muito importante que os trabalhadores
prestem atenção nos sintomas e nas formas
de prevenção. (Veja ao lado alguns cuidados)

Atenção trabalhadores:
CUIDADOS PARA EVITAR A ‘GRIPE SUINA’

Todos os trabalhado-
res empregados têm di-
reito a uma conta de
FGTS na Caixa Econô-
mica Federal.

- É necessário ter a
Carteira de Trabalho as-
sinada.

- É obrigação do em-
pregador depositar to-
dos os meses 8% do sa-
lário (incluindo horas
extras e adicionais sa-
lariais) do empregado
na conta do FGTS. Não
há desconto desse valor

FGTS  - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
no salário do emprega-
do.

- Em caso de dispen-
sa sem justa causa:

O empregador deve
depositar na conta vincu-
lada a indenização de
40% sobre os depósitos
do FGTS de todo o con-
trato de trabalho. O sal-
do da conta pode ser sa-
cado em caso de:
*Dispensa injusta;
* Término do contrato;
*Para aquisição da casa
própria;

*Aposentadoria;
*Após 3 anos fora do re-
gime do FGTS;
*Doenças graves (ex.:
Câncer e AIDS);
*Falecimento.

A Caixa Federal en-
via, regularmente, ex-
trato da conta para o
endereço do trabalha-
dor.

O empregado do-
méstico somente tem di-
reito se o empregador
concordar em fazer os
depósitos.

Desconto assistencial dos trabalhadores

de Volta Redonda e Pinheiral
Para desenvolver o trabalho na defesa dos direitos dos trabalhadores, o sindi-

cato tem gastos para a confecção de boletins e cédulas, publicação dos editais,
manutenção dos caminhões de som, material de escritório e pessoal. Por isso, a
38ª cláusula do acordo coletivo prevê um desconto de 1% do salário base (RR),
dos trabalhadores não sindicalizados, durante a vigência do acordo.

Essa quantia é necessária para a manutenção dos serviços prestados, como
atendimento jurídico, e na continuidade do trabalho na luta pelos direitos dos
trabalhadores, que o sindicato vem desenvolvendo.

Os trabalhadores que não concordam com esse desconto têm um prazo de
dez dias úteis, contando dessa publicação, assegurado por lei, para entregar
uma carta de não concordância, escrita em papel ofício, em duas vias com
nome legível e matrícula, pessoalmente na secretaria do sindicato.

O horário de atendimento é de 8h às 12h e de 13h30 às 17h45.


