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PROPOSTA APRESENTADA PELA
GALVASUD SERÁ COLOCADA EM
VOTAÇÃO NESTA QUARTA, 19

Após os trabalhadores reprovarem a proposta apresentada pela empresa e com exaustivas
negociações, a Galvasud fez uma nova proposta para a renovação do acordo do turno que
terá validade de 2 anos.Veja a proposta abaixo:

Votação nesta quarta-
feira (19), de 6h30 às

19h. Participe!

Abono de R$ 2.000,00
A ser pago da seguinte forma:

R$ 1.200,00 em 72 horas após a
assinatura do acordo

R$ 800,00 no dia 4 de janeiro de 2010

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 utiliza-
dos 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

E conheça mais convênios no site do sindicato: www.sindmetalsf.org.br

A direção da Galvasud alega que para
vender seus produtos teve que entrar em for-
te competição no mercado e, com isso, re-
duzir o preço do produto, consequentemen-
te, reduzindo o faturamento. E na negocia-
ção, informou que essa será a última pro-
posta, pois é o que a empresa pode oferecer.

Além disso, a direção da Galvasud ressaltou
que a manutenção do turno é muito impor-
tante para melhorar os resultados.

O sindicato colocará a proposta em vo-
tação e os trabalhadores decidirão se acei-
tam ou não.



Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalista responsável:
 Beth Rezende e Thais Soares

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Volta Redonda e Região Sul Fluminense.
Rua Dr. Tavares, 130 - Centro - Resende

Cep: 27511-2000 - Telefax: (24) 3360-9895

Tudo indica que, a partir deste mês, a economia da região ganha um novo fôlego e o número de
demissões diminua. A exemplo das empresas Saint Gobain e Votorantim Resende que já retomaram
seus investimentos no Sul Fluminense.

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

Empresas da região voltam a contratar

Todos os trabalhadores empregados têm
direito a uma conta de FGTS na Caixa Eco-
nômica Federal.

- É necessário ter a Carteira de Trabalho
assinada.

- É obrigação do empregador depositar
todos os meses 8% do salário (incluindo ho-
ras extras e adicionais salariais) do empre-
gado na conta do FGTS. Não há desconto
desse valor no salário do empregado.

- Em caso de dispensa sem justa causa:
O empregador deve depositar na conta

vinculada a indenização de 40% sobre os de-
pósitos do FGTS de todo o contrato de tra-

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

A Influenza A, vulgarmente co-
nhecida como gripe suína, é uma
doença respiratória aguda e sua
transmissão ocorre de pessoa a
pessoa, através de tosse, espirro
ou contato com a secreção de pes-
soas que estejam com a doença.

E é muito importante que os
trabalhadores prestem atenção
nos sintomas e nas formas de pre-
venção. (Veja ao lado alguns cui-
dados)

Atenção trabalhadores:
CUIDADOS PARA EVITAR A ‘GRIPE SUINA’

balho. O saldo da conta pode ser sacado
em caso de:
*Dispensa injusta;
* Término do contrato;
*Para aquisição da casa própria;
*Aposentadoria;
*Após 3 anos fora do regime do FGTS;
*Doenças graves (ex.: Câncer e AIDS);
*Falecimento.

A Caixa Federal envia, regularmente, extra-
to da conta para o endereço do trabalhador.

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


