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Mais um ano letivo se aproxima! Conheça alguns  dos convênios com instituições
de ensino que os associados do Sindicato dos Metalúrgicos podem desfrutar:

Centro Universitário de Barra Mansa
(UBM) - descontos para novos alunos
End.: Rua Vereador Pinho de Carvalho, nº267 - BM
Tel.:  0800 725 0222 / (24) 33250222
Site: www.ubm.br

AEDB - Associação Educacional Dom
Bosco - descontos a partir de 20%

End.:  Estrada Resende-Riachuelo, 2535 - Resende
Tel.:  (24) 3358 1500 / 0800 282 1505
Site:  www.aedb.br/faculdades

Centro Educacional Moreira Nery -
descontos de R$ 50,00 no total do curso
End.: Av. Nilton Penna Botelho, n° 330 - São
Jorge -  Pinheiral / Tel.: (24)3356 4339

PET Cursos Profissiona-
lizantes (Barra Mansa) - descontos

 de 40% nos cursos
End.: Rua Dr° Ary Fontinelle, n°346, Estamparia
- BM / Tel.:  (24)3322 7284

Centro Universitário Geraldo Di Biase
(UGB) - descontos de acordo com a

tabela de preços dos cursos
End.:Rua Governador Luiz Monteiro, nº81, VR
Tel.: (24) 3347-4530 / 3347 4100
Site: www.ugb.edu.br

  UniFOA - descontos de acordo com
a tabela de preços dos cursos

Campi em Volta Redonda
Tel.: (24) 3344  8414 / 3338 2764
Site:  www.unifoa.edu.br

 ICT-Instituto de Cultura Técnica -
desconto de 15% para os cursos do ICT

da FASF - Faculdade Sul Fluminense.
Desconto de 20% nos cursos Técnico de

Meio Ambiente, Informática e
Segurança do Trabalho.

End.:Rua Alberto Rodrigues nº39 - Jardim Amália  - VR
Site: www.colegioict.com.br
Tel.:(24) 3348 1338 / 3348 1594

  Petrocap - descontos de 10% a 50%
End.: Rua República do Paraguai, nº 68A -
Centro - BM / Tel:(24)3328 5597
Aulas na ETPC, em Volta Redonda. Com pólos
de ensino em Resende e Barra Mansa.

PROESCOLA de Volta Redonda -
descontos de 30% a 60%

End.: Av. Sávio de Almeida Gama nº 2214,
sala 201, Shopping Dourados - Retiro - VR
Tel.: (24)3341 0464

Boas Festas e Próspero 2012!
Estamos chegando ao final de 2011 com a sensação de dever cumprido! Depois de conversas

com os trabalhadores e negociações com a empresa, o Sindicato apresenta aos funcionários do
Consórcio Modular MAN Latin America os resultados positivos desta virada de ano. Desejamos
a todos boas festas, muita prosperidade e que no ano de 2012 nossas conquistas continuem!

Na última sexta-feira, em
cerimônia realizada no interior da
fábrica, o Presidente da MAN,
Roberto Cortes anunciou, na presença
do presidente do Sindicato, Renato
Soares, que cada trabalhador da
MAN Latin America ganhará uma
televisão de 32’’. Parabéns a todos
e nota 10 para a MAN!

A esperada TV Abono

As empresas poderão convocar
para produção em horas extras, de
acordo com a necessidade, com
adicional de 75%. As coletivas terão
início a partir de 02/01/2012, da
seguinte forma: para o primeiro e
o segundo turno o retorno será em
23/01 e o terceiro turno retornará
em 01/02. Para o primeiro e o

Horas Extras e
Férias Coletivas

Para os trabalhadores que o
contrato se encerra no final deste
ano, o Sindicato conseguiu que fosse
prorrogado até março, salvo os
casos rotineiros de baixo
desempenho e disciplinares.
Portanto, apesar do baixo volume
de produção no primeiro trimestre
de 2012 – quando os novos motores
ainda estarão se adequando ao
mercado – não haverá dispensa
desses trabalhadores.

Contrato por tempo
determinado

Convidamos todos os sindica-
lizados a participarem do Natal
Metalúrgico, no domingo, dia 11/
12, às 9h, na Praça Juarez Antunes,
na Vila, em Volta Redonda (ao lado
do Escritório Central da CSN). São
diversos prêmios, entre eles um carro
0km. Quem sabe você, da região
das Agulhas Negras, não vem a
Volta Redonda e retorna pra casa
de carro novo, ou de bolso cheio!

Natal Metalúrgico

As empresas representadas pelo
nosso Sindicato pagarão a seus
empregados ativos um abono de R$
850,00, no dia 15 de dezembro de
2011. Desse valor, a quantia de R$
50,00 será descontada como
contribuição sindical.

segundo turno ainda ficam faltando
10 dias de fér ias para serem
marcados coletivamente ainda no
primeiro trimestre de 2012. Não
haverá trabalho para o terceiro turno
em 25/12. De acordo com as
necessidades de produção, poderão
ainda ocorrer folgas em 2012.



AKC I

AKC II - EPI na dose certa

AKC III - É proibido reclamar do calor

AKC IV

Nesta casa tem goteira e pinga “ni” mim.
Quando chove, falta pouco para os trabalhadores
da AKC trabalharem de capa de chuva e guarda
chuva. É só da uma voltinha lá PELO PRÉDIO
DA ARMAÇÃO que dá pra ver a situação. Há,
inclusive, locais que já parecem acampamento
sem terra por causa das coberturas de plástico
preto. Esperamos que providências sejam tomadas
logo. Ainda vem muita chuva por aí...

Segundo os responsáveis pela segurança de
trabalho na AKC, os equipamentos de segurança só
podem ser trocados a cada 15 dias em alguns locais.
Só que quem trabalha com esses equipamentos estão
tendo que trabalhar com eles em péssimas
condições, imundos, por conta da economia nos
equipamentos de proteção. O pior é que tudo isto é
acompanhado e tem aprovação dos responsáveis
pela segurança dos trabalhadores.

É assim que esá funcionando na AKC: toda vez
que o trabalhador reclama que o local de
trabalho está muito quente, a engenheira de
segurança diz que estas são as condições de
trabalho que a empresa pode dar e recomenda
que, se não esta satisfeito, procure outro emprego.

Resumo da ópera: bastou uma pequena
voltinha pelo prédio da armação que já deu
pra sentir o descaso com que as chefias estão
tratando os trabalhadores. Voltaremos lá a
qualquer momento, e aí o papo vai ser diferente!

E, por falar em calor, os trabalhadores da solda
estão em um verdadeiro inferno. Estivemos lá para
conferir e constatamos que, no final da área, não
tem nem um ventilador e a rapaziada nem pode
reclamar. Já chegou ao nosso conhecimento que,
após a visita do Sindicato na área, as providências
estão sendo tomadas. Voltaremos para confefrir!

Festival de futebol

Os trabalhadores das empresas do Consórcio
Modular da MAN Latin America participaram do
Festival de Futebol, promovido pelo Sindicato dos
Metalúrticos. O evento contou com a presença do
presidente Renato Soares e diretores, e terminou com
um ótimo churrasco!

Nossos agradecimentos especiais ao pessoal do
restaurante, que fez do nosso encontro uma festa deliciosa!

Distribuição de cartelas amanhã (02/12) na
portaria de entrada. Traga seu contra-cheque
e retire a sua! Somente para sindicalizados.


