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Metalúrgicos são
recontratados

Diante do compromisso as-
sumido com os trabalhadores,
de que estaria acompanhando
as recontratações priorizando
aqueles companheiros que tive-
ram seus contratos suspensos
diante da crise, este sindicato
honra e cumpre mais uma vez
o seu papel.

CONSÓRCIO MODULAR

Até agora, já foram recontra-
tados cerca de duzentos traba-
lhadores. E mais, com o recente
aumento no volume de produ-
ção, com certeza, haverá neces-
sidade de novas contratações. O
sindicato continua vigilante para
que esses companheiros tenham
prioridade.

O sindicato promoveu um ato
em Resende contra o descaso
com que são tratados os traba-
lhadores e o atraso nas respos-
tas de processos e solicitações
ao INSS.  A direção deste sindi-
cato já vinha questionando jun-
to ao INSS a forma arbitrária e
humilhante que os peritos do
INSS vêm tratando os trabalha-
dores e os afastados. Alguns de-
les, inclusive, com 60 anos.

Durante o ato, também foi
lançado um baixo-assinado que
será encaminhado a Justiça Fe-
deral do Trabalho. Com certeza,
se as coisas não mudarem, esta

Sindicato e sociedade
protestam contra o
INSS de Resende

manifestação será somente o
começo de uma campanha para
que o instituto passe a cumprir o
seu papel, respeitando o contri-
buinte, tratando-o com dignida-
de e agilizando seus processos.

Sindicato
e AAPAN

promovem
o Festival
da Criança
No próximo dia 12 de outu-

bro, o Sindicato dos Metalúrgi-
cos e a AAPAN (Associação dos
Aposentados, Pensionistas e Ido-
sos das Agulhas Negras) estarão
promovendo o Festival da Crian-
ça homenageando os filhos dos
metalúrgicos. O evento contará
com brincadeiras e um dia de la-
zer, com distribuição de pipoca,
picolé, entre outros. Está previs-
to para começar a partir de 9 ho-
ras, no Paraíso Futebol Clube.

Durante os dias 6 a 9/10, no

horário de 8h às 17h,
os metalúrgicos asso-
ciados ao sindicato
deverão procurar a
subsede  de Resende
para retirar seu kit e
camisa para garantir
sua participação. Mai-
ores informações pelo
tel. 24 3360-9895.

Sindicato
protesta em
frente a sede do
INSS de Resende
e denuncia
arbitrariedades
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Incorporação do DSR
Conforme acordo coletivo firmado em 1° de agosto de 1996, entre sindicato e empresa, o Descanso Semanal

Remunerado (DSR)  foi incorporado ao salário-hora. Veja as cláusulas do acordo:


