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O Sindicato vai premiar um trabalhador com
um automóvel Honda CRV 0Km, no festival
de prêmios. Além do carro, São diversos prêmios,
entre eles um carro 0km. Quem sabe você não
vem comemorar com a gente e volta pra casa
de carro novo, ou de bolso cheio! Participe!
Filiação até o dia 10/12, às 18h, na sede
da Gustavo Lira. Retire a sua cartela também
na sede do Sindicato!

Natal do Metalúrgico
É neste domingo, dia 11, a partir das 8h, na Praça Juarez Antunes

Devido à falta de componentes elétricos nos carros
produzidos pela Honda, está em falta no mercado o
modelo Civic. Por essa razão, o Sindicato colocará,
no festival de prêmios, um Honda CRV
completíssimo, com câmbio automático, freios ABS
e air bag, entre outros itens. O CRV custa cerca de
R$ 10 mil a mais do que o Civic, sendo que, nas
concessionárias, tem o valor de R$ 85 mil.

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



Brasil é campeão em
rotatividade no trabalho

Um estudo da Secretaria de
Assuntos Estratégicos (SAE) da
Presidência da República mostra que o
Brasil tem a maior rotatividade do
mundo: 41% da força de trabalho
mudam de emprego a cada ano. O
secretário da SAE, Ricardo Paes de
Barros acredita que, para reduzir a
rotatividade no mercado de trabalho, o
Brasil tem que investir na qualificação
de quem já está empregado. O
trabalhadores conseguem mudar de
emprego, mas continuam na mesma
função e pouco alteram seus salários.
Ele afirma ainda que a forte
rotatividade diminui a competitividade
da economia, a produtividade do
trabalhador e sua capacidade de
crescer dentro da empresa.

Aposentados e demitidos sem justa
causa ganharam prazos para se
beneficiarem do plano de saúde
empresarial que usavam enquanto
empregados. Os empregados demiti-
dos poderão permanecer no plano de
saúde por um período equivalente a
um terço do tempo pelo qual foram
beneficiários dentro da empresa,
respeitando o limite mínimo de seis
meses e máximo de dois anos. A regra
garante ainda ao demitido ou
aposentado o direito de manter sua
família como beneficiária.

No caso dos aposentados, quem
contribuiu por mais de uma década
poderá manter o benefício pelo tempo
que desejar. Quando o período for
inferior a 10 anos, cada ano de
contribuição dará direito a um ano no
plano de saúde empresarial depois do
registro da aposentadoria.

* Quem tem direito? Emprega-
dos demitidos sem justa causa e
aposentados.

* Há alguma condição para
manter o plano? Sim, o ex-emprega-
do deverá ter contribuído no pagamen-
to do plano e assumir integralmente a
mensalidade após o desligamento.

Aposentados e demitidos
são beneficiados com
cobertura de saúde

Você que é sócio, conheça os nossos
convênios no site:

www.sindmetalsf.org.br

Mais vagas e qualificação para
portadores de necessidades especiais

A oferta de empregos para
portadores de deficiência deu um
salto este ano. Com 20 anos de sua
aplicação, a Lei de Cotas tem
rendido multas para as empresas que
não estão adequadas a ela e o
Ministério do Trabalho tem fiscalizado
pra valer. No site vagas.com.br, por
exemplo, a contratações cresceram
de 711, em agosto de 2010, para
2.031, em agosto último. A maior
demanda vem do setor financeiro,
com salários entre R$ 2 mil e R$ 7
mil. Esta semana, o Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense e
Sindicato das Indústrias Metal-

mecânicas do Médio Paraíba (Metalsul)
assinaram um convênio com a
Associação de Portadores de Defi-
ciência Física (APDFBM) e a Coope-
rativa dos Portadores de Necessidades
Especiais e Amigos (Coopenea-VR), com
o objetivo de qualificar e disponibilizar
portadores de deficiência para o
mercado de trabalho. Contratantes
afirmam que o grande desafio é
encontrar pessoas qualificadas para
exercerem a função, e não para
apenas cumprirem a cota. Este projeto
visa aumentar as oportunidades na
região, já que tantas empresas estão
chegando e outras estão em ampliação.

Pesquisa divulgada em junho pelo
instituto Vox Populi mostra que Paulo
Pereira da Silva, o Paulinho, é o líder
sindical mais importante e conhecido
do País. Perguntados se conheciam
algum líder sindical, 48% dos
entrevistados lembraram do nome
do presidente da Força Sindical.

A pesquisa também mostrou que
Paulinho é considerado o líder
sindical mais importante do país por
27% dos entrevistados.

O levantamento indicou também
que o destaque de Paulinho
aumentou nos últimos dois anos. Em
agosto de 2009, a pesquisa
espontânea mostrou que 31% das
pessoas lembravam o nome dele.
Em comparação com esse resultado,
a lembrança do nome do sindicalista
em 2011 está 55% maior.

Outro ponto importante da

Segundo Vox Populi, Paulinho é o
sindicalista mais importante do país

pesquisa foi o reconhecimento do
trabalho da Força Sindical. Pelo
levantamento, 36% das pessoas
acham positivo o trabalho realizado
pela central.

O reconhecimento também
significa uma melhora significativa
com relação a 2009, quando o
positivo da Força representou 29%.

Divulgação


