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O pagamento da
insalubridade é uma

questão judicial
O departamento jurídico

do Sindicato dos Metalúr-
gicos entrou com ação na
Justiça para tratar do paga-
mento da insalubridade dos
trabalhadores da Rimet.

Assim, mostra à empre-
sa que vai chegar o mo-
mento em que ela vai ter
que acertar “os ponteiros”
com seus funcionários.
Seja via judicial ou com

os próprios trabalhadores.
Ela já entendeu que, pro-
vavelmente, isso lhe trará
um forte impacto financei-
ro. E, assim, tem buscado
dar uma solução para este
problema.

É importante que os
metalúrgicos saibam que o
objetivo do sindicato é
buscar melhores condições
no local de trabalho. As-

segurando ao trabalhador
que ele está exercendo
suas funções de forma se-
gura e que a empresa re-
conheça os riscos com re-
lação a sua saúde.

O sindicato avisa aque-
les companheiros que fo-
ram afastados ou desliga-
dos da empresa, que pro-
curem um representante
ou diretor na sede da en-

tidade, em Resende. O
sindicato não sabe quan-
tos são e quem são esses
trabalhadores.

O sindicato se reunirá
com a direção da Rimet
para conseguir informa-
ções de como a empresa
está gerenciando a situa-
ção desses trabalhadores
afastados, diante de suas
necessidades.

O sindicato tem
que estar perto do
trabalhador. E a em-
presa vem tentando
atrapalhar isso, evi-
tando a presença do
sindicato dentro da
fábrica.

Diferenças
salariais a

gente resolve
na pressão

A direção do sindicato
decidiu pressionar a em-
presa, depois de tantas re-
clamações dos trabalhado-
res sobre as diferenças sa-
lariais. E ela respondeu, se
comprometendo a realizar
um enquadramento  de
seus funcionários.

Essa e a hora de bus-
car nossos direitos. Va-
mos nos organizar e lutar.

Lugar de
dirigente
sindical é
dentro da

fábrica
De um jeito ou de

outro, esta direção
estará sempre pre-
sente nos locais de
trabalho. E espera-
mos que seja da for-
ma mais tranqüila
possível.

Desvio de função
gera pagamento de
diferença salarial
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O sindicato aguarda os trabalhadores na 4º
edição da “Festa do Trabalhador”, que será no
dia 2 de maio (domingo), a partir das 15h, na
Ilha São João. Na programação, o cantor Buche-
cha, bandas regionais e, a atração principal, a
dupla Zezé Di Camargo e Luciano, que deverá
começar antes das 21h.

Aos que ainda não pegaram o seu cupom de
sorteio, é só se dirigir a uma das sedes do
sindicato (Volta Redonda, Barra Mansa e Re-
sende), trazendo o último contra-cheque.

Participarão dos sórteios somente sócios dos
sindicato.

A entrada da festa é 1kg de alimento não
perecível.

Sindicato realizará show em
homenagem aos metalúrgicos

30º prêmio: “bicicleta”
29º prêmio: “bicicleta”
28º prêmio: “bicicleta”
27º prêmio: “bicicleta”
26º prêmio: “bicicleta”
25º prêmio: “R$ 500”
24º prêmio: “máquina de lavar”
23º prêmio: “R$ 500”
22º prêmio: “fogão”
21º prêmio: “geladeira”

Serão sorteados 30 prêmios!
20º prêmio: “máquina de lavar”
19º prêmio: “R$ 1000”
18º prêmio: “fogão”
17º prêmio: “geladeira”
16º prêmio: “R$ 1000”
15º prêmio: “R$ 1000”
14º prêmio: “R$ 1000”
13º prêmio: “TV de 42’”
12º prêmio: “R$ 1000”
11º prêmio: “R$ 1000”

10º prêmio: “R$ 1000”
9º prêmio: “R$ 1000”
8º prêmio: “R$ 1000”
7º prêmio: “R$ 1000”
6º prêmio: “TV 42’”
5º prêmio: “R$ 5000”
4º prêmio: “moto”
3º prêmio: “moto”
2º prêmio: “carro zero”
1º prêmio: “carro zero”

“Dia do Trabalhador”
As inscrições para participar do Festival de Futebol,
em Resende, serão a partir do dia 19/4, no horário

das 8h às 17h, na sede do sindicato (Rua Dr. Tavares,
130, Centro - Resende), e vão até o dia 27. Maiores

informações pelo telefone 3360-9895.
A empresa apresentou ao sindicato

uma alteração no calendário. Veja
abaixo a mudança:

A folga do feriado do dia 21/4 será
antecipada para o dia 19/4. Ou seja,
nos dia 21 e 22 de abril os
funcionários da empresa trabalharão
normalmente.

E no dia 23 não haverá alteração,
permanecendo feriado.

Em breve, a empresa apresentará
um calendário anual das próximas
folgas.

Atenção trabalhador
Calendário das folgas


