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SINDICATO E SESI RENOVAM CONVÊNIO
Parceria garante vários serviços com descontos para associados

O

Sindicato dos Trabalhadores da Construção
Civil de Volta Redonda e
região e o Sesi (Serviço
Social da Indústria) renovaram
neste início de ano o contrato de
convênio, que oferece mais de 10
serviços. Na área da saúde, por
exemplo, o convênio contempla o
associado do Sindicato com clínica
médica e várias consultas
especializadas como endocrinologia,otorrinolaringologia e psicologia
pelo valor de R$ 74,16 (por pessoa).

Planos
individual
e familiar

• Para usar as dependências do Sesi, como a sauna, piscina e quadra de esportes, o
valor do plano individual é R$ 28,50. Já o plano familiar é R$ 58,00, incluindo
dependentes com idade até 17 anos. Dependentes com até 24 anos que estiverem
estudando e forem solteiros também se enquadram neste plano.
• Nas atividades físicas individuais: academia + musculação + acompanhamento de
professores, os associados do Sindicato têm desconto de 10% e a mensalidade sai
por R$ 144,00. O Sesi também disponibilizou no convênio descontos de 10% na
natação, hidroginástica, ginástica coletiva, ballet, handball e futsal.

Educação infantil
ao ensino médio

Acesso aos serviços

• Outra vantagem do convênio é o desconto de 10% nas mensalidades da
Escola Sesi, que oferece desde a educação infantil ao ensino médio.
No caso dos cursos profissionalizantes já existe uma parceria do
Sindicato Patronal com o Sindicato dos Trabalhadores para ofertar
formação profissional, por isso não foi incluído no convênio.

• O associado pode utilizar o convênio em todas as unidades do
Sesi dentro do estado do Rio de Janeiro. O horário de
funcionamento varia das 8 às 22 horas, de domingo a segundafeira, além dos feriados. Para ter direito aos serviços, o
trabalhador deve apresentar a carteirinha de associado do
Sindicato com a validade em dia.
• O associado que quiser mais informações sobre esse convênio
pode procurar a sede do Sindicato, no bairro Conforto, em Volta
Redonda, a subsede em Resende, no bairro Jardim Tropical, ou a
unidade do Sesi no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Outros convênios:
Além do Sesi, o Sindicato oferece aos associados e dependentes convênios com a Administradora de
Benefícios/Salutar Saúde, GL Comércio e Consultoria de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho (consultas
médicas), Uniodoto, FERP/UGB, Faculdades Sul Fluminense, Colégio ICT, Drogarias Economize/ Exxi Pharma,
Aldeia das Águas e Laboratório Fácil. Informe-se!
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Montagem Industrial e Construção Pesada
O Sindicato continua aguardando um retorno do
Setor Patronal sobre a primeira reunião para debater
as cláusulas da convenção

coletiva de trabalho da
Construção Pesada e Montagem. As reivindicações
dos setores foram
deliberadas em assembleia

no final do ano passado e já
foram encaminhadas ao
Sindemon e Sinicon.
Trabalhador, fique atento
às próximas convocações!

Fiscalização em obras
Os diretores do Sindicato têm percorrido neste
início de ano várias obras
para fiscalizar e averiguar
denúncias relacionadas à
insalubridade, prevenção,
segurança e saúde do
trabalhador, questões
trabalhistas que não estão

sendo cumpridas de acordo com a convenção
coletiva de trabalho. O Sindicato está de olho, mas é
importante lembrar que o
trabalhador pode e deve
denunciar irregularidades,
principalmente se oferecer
riscos a sua vida.

Ações trabalhistas
Empresas vêm argumentando dificuldades econômicas
para não cumprir as
obrigações trabalhistas com os funcionários, como pagamento
de salários, verbas
rescisórias, entre ou-

tras. O resultado tem sido inúmeras ações
no Ministério do Trabalho e na Justiça do
Trabalho. Para dar suporte jurídico e
garantir a manutenção dos direitos, o
Sindicato tem apurado e acompanhado as
denúncias e participado decisivamente das
mesas redondas. Além disso, oferece
assessoria jurídica gratuita aos
trabalhadores.

Jovens e mulheres na construção civil
O Sindicato representou a região na
reunião geral dos sindicatos brasileiros
afiliados à ICM (Internacional de
Trabalhadores da Construção e da
Madeira), no início de fevereiro, em São
Paulo. Um ponto importante que a
entidade destacou no evento é a
valorização de jovens e mulheres dentro
da construção civil. Isso significa
oferecer oportunidades e salários mais
atrativos e estruturas apropriadas para
atrair os dois segmentos para o setor.

