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As mulheres, cada vez mais,
ocupam lugar de destaque na so-
ciedade, tanto na política como
no mercado de trabalho. E, por
isso, o sindicato resolveu home-
nagear, na última quinta-feira
(15) algumas dessas mulheres,
oferecendo um café da manhã
que contou com a presença de
vários trabalhadores e trabalha-
doras e ainda representantes do
movimento feminista da região.
Além disso, através da Secreta-
ria da Mulher, foi lançada a car-

Sindicato lança
“Cartilha da mulher”

e faz homenagens

tilha que orienta as mulheres tra-
balhadoras sobre assédio moral
e sexual, e situações de violên-
cia doméstica.

Foram homenageadas: a ten.
coronel Kátia Neri Boaventura, pri-
meira mulher a comandar o 10º
batalhão da Polícia Militar; Neu-
za Jordão, presidente da Câmara
Municipal de Volta Redonda; Inês
Pandeló, deputada estadual; Cida
Diogo, deputada federal; Izabel
Camargo, delegada titular da
DEAM de Volta Redonda.

Renato e Maria da
Conceição, responsável
pela Secretaria da Mulher,
durante a homenagem a
ten. coronel Kátia Neri
Boaventura, primeira
mulher a assumir um
comando da Polícia
Militar na região

“O petróleo tem que ser nosso”
No próximo dia 22 de outubro,

será lançado o documentário “O
petróleo tem que ser nosso. Última
fronteira”, dirigido por Peter Cor-
denonsi, às 18h, no Cine 9 de Abril,
na Vila Santa Cecília. Este lança-
mento faz parte da campanha “O
petróleo tem que ser nosso”.

O Governo do FHC acabou
com o monopólio da exploração
do nosso petróleo. Desde então,
são feitos leilões de reservas e
ações, dando a particulares, naci-

onais e estrangeiros, parte da ex-
ploração do petróleo brasileiro. E
esta campanha defende que a Pe-
trobrás seja inteiramente brasileira
e que tenha o monopólio e o con-
trole da exploração do petróleo
brasileiro pelo povo brasileiro. O
Petróleo 100% brasileiro significa:
gasolina mais barata; oléo diesel
mais barato; gás de cozinha mais
barato; transporte mais barato;
produção mais barata e preços ao
consumidor mais baratos.

O trabalhador deve saber que
quando afastado por auxílio-do-
ença ele deverá pagar mensal-
mente o fator moderador (e/ou
a farmácia e/ou plano odonto-
lógico) e buscar na CAP 21 os
valores correspondentes para o
pagamento mensal.

O mesmo não se aplica ao
trabalhador acidentado no tra-
balho, reconhecido pela empre-
sa, onde deverá cobrir todas as
despesas com relação a reabili-
tação de sua saúde.

O empregado que não possuir
ainda a carteira do plano de saú-
de da empresa (e/ou a farmácia
e/ou plano odontológico) que está
aposentado por invalidez , acidente
no trabalho ou por auxílio-doen-
ça, deverá procurar o departamen-
to de saúde do sindicato para me-
didas cabíveis.

O que o
trabalhador
deve saber
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O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense já vinha acompanhando as
arbitrariedades que a Vale vinha co-
metendo contra os trabalhadores. E na
semana passada,  intensificou ainda
mais o apoio aos metalúrgicos de San-
ta Rita de Jacutinga.

Acreditando que a união sempre faz
a força que o presidente do sindicato
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Renato Soares, Luis Carlos, pres. do Sin-
dicato dos Metalúrg. de Jacutinga, Joveli-
no e Dr. Campanário, após a audiência
pela reintegração dos demitidos pela Vale

do Sul Fluminense, Renato Soares, de-
cidiu disponibilizar tanto o Departamen-
to de Comunicação, quanto o seu Ju-
rídico, através do advogado Dr. Cam-

panário. “Apoio esta luta primeiro por-
que na defesa dos direitos dos traba-
lhadores não existe fronteira. Segundo
porque o diretor deste sindicato, Joveli-
no, que tem vários familiares na cidade,
foi procurado para que emprestasse o
caminhão do sindicato para mobiliza-
ção. Defendo e sempre defenderei os
interesses dos trabalhadores, seja aqui

Sindicato aguarda a posi-
ção da empresa sobre as ne-
gociações da PLR

Na expectativa do agenda-
mento da próxima reunião
sobre a negociação da PLR, o
sindicato espera uma propos-
ta superior em comparação a
do ano passado. Inclusive, já
deixou claro para a empresa
que não negociará valores in-
feriores. Ou paga ou pára!

O sindicato vem recebendo várias
denuncias sobre a falta da catraca ele-
trônica em várias empresas de ônibus
na região. Muitos desses trabalhadores
estão sendo obrigados a descer da con-
dução em função da falta de catraca e

A direção do sindicato já
vem tomando providências so-
bre a falta de pagamento da
periculosidade dos novos ele-
tricistas da CSN.

O primeiro passo já foi
dado, a reunião que vai tratar
o assunto com a direção da
empresa será esta semana. O
sindicato espera o pagamen-
to imediato deste direito do
trabalhador.

Durante a reunião, serão tra-
tados outros assuntos como o
piso salarial dos vigilantes, além
do compromisso que a empre-
sa havia assumido com os ex-
funcionários da Inal. Inclusive, o
sindicato já abordou este assun-
to no seu boletim anterior.

Sindicato pede ao Sindpass
providências sobre o

cartão eletrônico
vem sofrendo atrasos na chegada ao
local de trabalho.

As empresas metalúrgicas da região
já aderiram o novo sistema de passe
eletrônico só que nem todas as empre-
sas de ônibus instalaram a catraca.
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PLR tem que ser
melhor que a do

ano passado

CSN: Cadê a
periculosidade

dos novos
eletricistas?

Sindicato apoia a
luta dos metalúrgicos

da Vale

ou em qualquer lugar do mundo.”
E concluindo afirma: “Esta luta tem

o inimigo em comum, o famigerado
capital explorador”.

Pela redução a jornada de trabalho de 44 para 40 horas.
dia 11 de novembro de 2009

6ª Marcha da Classe Trabalhadora a Brasília

“


