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Sindicato quer evitar
excesso de horas na

manutenção da Sankyu

Sindicato revitaliza o Departamento
de Aposentados e Pensionistas

Os metalúrgicos aposentados
e os pensionistas do sul flumi-
nense contam com atendimen-
to especializado em diversas
áreas médicas, além de contar
com descontos especiais para
realização de exames e proce-
dimentos médicos em clínicas
conveniadas.

O sindicato oferece atendi-
mento nas seguintes especiali-
dades: cardiologia, ginecologia,
clínico geral, otorrinolaringolo-
gia, geriatria, dermatologia e
gastroenterologia.

Aqueles interes-
sados e que ainda
não são sócios do
sindicato venham
conhecer o Centro
Médico do Sindica-
to dos Metalúrgicos
da Região Sul Flu-
minense e associe-
se. O endereço é
Avenida Antônio de
Almeida, 603 – Re-
tiro. Mais informa-
ções no local ou pelo
tel. 3346-6179.

Evento que homenageou o “Dia do
Aposentado”, este ano, na subsede
do Retiro

Sindicato convoca
os ex-funcionários

da Ormec

A direção deste sindicato, jun-
tamente com a Sankyu e a DRT
(Delegacia Regional do Trabalho)
estão estudando uma alternativa
para evitar o excesso de horas na
manutenção preventiva e nos re-
paros gerais na empresa Sankyu.

O estudo envolve também o
tempo de descanso entre uma
jornada e outra que, pela Lei,
deve ser de 11 horas. Falta de
descanso e excesso de horas
pode ocasionar graves acidentes
de trabalho.

O sindicato está convocando os
ex-funcionários da Ormec para fa-
lar sobre o andamento dos proces-
sos da PLR e da hora de refeição.

A reunião será no próximo dia
7 de outubro, às 18h30, na sede
do sindicato (R. Gustavo Lira, 9 -
Centro) entre os ex-manobreiros
da Ormec (CSN)

No próximo dia 7 de outubro, às 18h30, na sede do sindicato
(R. Gustavo Lira, 9 - Centro). NÃO FALTEM!

Reunião com ex-manobreiros da Ormec (CSN)
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Desde o ano passado,
o sindicato apoia a equi-
pe feminina do time do-
Voltaço e pretende ainda
mais investir durante a
Copa do Brasil de Futebol.

São jogos de “ida e
volta”, somando ao todo
32 equipes divididas em
16 grupos. O primeiro
jogo de “ida”, o time foi
derrotado por 2 x 1. E o

Esta diretoria vem aju-
dando e defendendo
aqueles trabalhadores
que lutaram em defesa
dos direitos coletivos e fo-
ram perseguidos pela di-
tadura militar, sendo al-
guns presos e ainda tor-
turados. Além disso, de-
mitidos de suas empresas.

A luta desses traba-
lhadores é por justiça,
pelo reconhecimento do
Estado de sua importan-

A prefeitura e a CBS
assinaram, na semana
passada, uma carta de
intenções que permitirá
a realização do projeto
de expansão do Sider
Shopping, que já era
discutido há cerca de

Agora, as mulheres
vítimas de assédio mo-
ral, sexual ou agres-
sões físicas ou psico-
lógicas de seus com-
panheiros podem
contar com o serviço
especializado do Sin-
dicato dos Metalúrgi-
cos do Sul Fluminen-
se. É só procurar o
sindicato e falar com

A direção do sindica-
to parabeniza os novos
cipistas da Comau, elei-
tos para a gestão
2009/2010, em espe-
cial, José Pedro que foi
eleito pela terceira vez
como representante dos
trabalhadores no que

Trabalhadores da
Comau elegem a CIPA/

gestão 2009-2010
diz respeito a seguran-
ça do trabalho.

A eleição ocorreu na
última sexta-feira, dia
25/9, na sede da em-
presa, contando com
quinhentos e vinte e
seis trabalhadores vo-
tantes.
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Futebol feminino do Voltaço
recebe apoio do Sindicato

Secretaria da Mulher
a serviço das vítimas

de violência
a responsável pelo
serviço, Maria Concei-
ção dos Santos.

A Secretaria da Mu-
lher está funcionando:

Volta Redonda: 2ª
feira, no horário 8h às
17h. Resende: 3ª fei-
ra, no horário de 8h às
17h. Barra Mansa: 4ª
feira, no horário de 8h
às 12h.

Prefeitura e CBS estão de
parabéns pela expansão de

shopping na Vila
dois anos.

O sindicato parabeni-
za essa iniciativa de ex-
pansão do shopping na
Vila Santa Cecília que
deverá gerar mais de
mil novos postos de tra-
balho nesta cidade.

Sindicato defende a
luta dos anistiandos

te participação na con-
quista da democracia no
Brasil.

E é por isso que o sin-
dicato vem somando
nesta luta e cedeu o seu
micro-ônibus para que
os trabalhadores partici-
passem do seminário
sobre o sistema de re-
paração dos ex-perse-
guidos políticos, que
ocorreu esta semana,
em Brasília.

O prazo para os tra-
balhadores sindicalizados
que quiserem se cadas-
trar na Superonda vai até
amanhã, dia 2/10. Após
esse dia, o cadastramen-
to será encerrado. Apro-

Vai até amanhã o
cadastramento para

internet via rádio
veite a oportunidade para
ter internet via rádio por
um preço acessível.

Mais informações
pelo telefone: (24)
2102-2823 ou 2102-
2818 (Micheli).

jogo de volta será dia 1°
de outubro contra o
Atlético Mineiro. Às
20h30, no Estádio da
Cidadania.
   Basta que o time
tenha uma vitória
simples para  que passe
para a próxima fase.
Prestigie com a sua
torcida. O valor do
ingresso é de R$ 5,00.


