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Palavra da diretoria

2015:

novos projetos,
novos desafios

Chegamos ao final de mais um ano de intenso
trabalho, mas com a certeza do dever cumprido.
Muitos desafios foram vencidos e concretizados,
dentre eles a realização da I Festa do Trabalhador da
Construção Civil, que aconteceu no último dia 29 de
novembro, na PET, no Clube dos Funcionários. Um
projeto antigo que finalmente se torna realidade com
a total aceitação e participação dos nossos associados
e seus familiares que, sem dúvida, garantiram o
sucesso deste evento. A meta agora, a partir desta
experiência bem sucedida, é colocar essa festa no
calendário anual de realizações da nossa entidade.
Para isso vamos multiplicar os nossos esforços
visando buscar parcerias e promover a adesão dos
trabalhadores da nossa base territorial ao Sindicato,
através da sindicalização, para realizarmos em 2015
um evento ainda melhor, com mais prêmios e
atrações para as nossas categorias.
Outra conquista importante do ponto de vista
salarial foram os acordos e convenções coletivas
fechadas no decorrer de 2014, com índices acima da
inflação do período, mais ganho real, que
beneficiaram todas as nossas categorias
representadas, não apenas algumas funções ou
determinados setores. Para 2015 as expectativas são
as melhores possíveis, principalmente mediante as
várias obras que estão previstas para a região. A
continuidade dos programas do PAC e do Minha
Casa, Minha Vida, do Governo Federal, a construção
da fábrica Jaguar Land Rover, em Itatiaia, o término
do Pátio de Manobras, em Barra Mansa, a construção
do alto forno 4, do Hospital da Criança, do novo
Shopping e a implantação do projeto mobilidade
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urbana, com a construção de três viadutos, dois
corredores exclusivos para ônibus e uma ciclovia, e
também a conclusão da Rodovia do Contorno e da
Rodoviária, em Volta Redonda, são algumas das
obras que, neste próximo ano, irão estimular o
crescimento e aquecer o setor da construção civil no
Sul Fluminense.
Diante deste cenário otimista, a nossa diretoria
também redobrará as ações de visitas e fiscalizações
às obras, junto com os órgãos competentes, visando
à redução dos acidentes de trabalho, principalmente
os fatais, que neste ano de 2014, chegou a cinco
ocorrências, em quatro municípios da nossa base
territorial: Itatiaia, Barra Mansa, Porto Real e
Resende. Cobrará das empresas, ainda com mais
rigor, o cumprimento das leis e normas de segurança
nos ambientes de trabalho, como também a
distribuição e capacitação dos trabalhadores para o
uso correto dos equipamentos de proteção coletiva
(EPCs) e individual (EPIs), além de sensibilizar e
exigir que os técnicos de segurança, ao serem
contratados, não cumpram apenas funções
administrativas, mas que atuem, de fato, na sua área
profissional, com liberdade, para fazer valer e
cumprir as normas de segurança. Consideramos
esse profissional de fundamental importância para
coibir acidentes e zelar pela prevenção,
principalmente no nosso setor, que apesar de todos
os avanços, permanece como um dos maiores
geradores de acidentes de trabalho no Brasil.
A capacitação profissional é outro item que será
prioridade da nossa diretoria em 2015. Com a
perspectiva de ampliação do mercado de trabalho, a

pauta é investir na qualificação dos trabalhadores do
setor, como também dos nossos associados e seus
dependentes facilitando o seu acesso às instituições
de ensino tanto de nível superior como do ensino
técnico e profissionalizante, através dos convênios
firmados pelo Sindicato. As estatísticas apontam que
o nosso país tem hoje uma necessidade de mais de
oito milhões de trabalhadores com ensino técnico
profissionalizante e de aproximadamente 100 mil
trabalhadores com ensino superior. Pretendemos
contribuir nesta formação, ainda oportunizar o acesso
às vagas profissionalizantes que serão
disponibilizadas também pelo Governo Federal nos
próximos anos.
A construção da subsede e da sede social do
Sindicato, no sítio já adquirido no bairro São Luiz da
Barra, são dois novos empreendimentos prioritários
para 2015. São, ao mesmo tempo, realizações que
fazem parte de um sonho que tem tudo para se
concretizar, assim como foi à construção da sede
administrativa e da realização da I Festa do
Trabalhador da Construção Civil. Ciente da adesão
dos nossos trabalhadores na superação dos novos
desafios é que acreditamos nas conquistas que estão
por vir. Tudo isso para que possamos, cada vez mais,
atender as expectativas de todos.
Desejamos aos nossos trabalhadores e seus
familiares um feliz natal e um ano novo de muitas
realizações.

São os votos de
Sebastião Paulo, presidente, e sua diretoria.
CONFIRA NESTA EDIÇÃO
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Recesso do Sindicato
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O Sindicato estará de recesso de 15 de dezembro de 2014 a 04 de janeiro de 2015. No entanto, neste
período, serão mantidos três diretores de plantão, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, sendo dois na sede
administrativa, em Volta Redonda, e um na subsede, em Resende, para informações e esclarecimentos
aos nossos trabalhadores.
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Sucesso de público e de organização

I Festa do Trabalhador da Construção
Civil reúne mais de duas mil pessoas
A I F e s t a d o Tr a b a l h a d o r d a
Construção Civil, realizada no último dia
29 de novembro, na PET, no Clube dos
Funcionários, em Volta Redonda,
superou as expectativas. Sucesso de
público e de organização, o evento reuniu
mais de duas mil pessoas, entre
associados da entidade e seus familiares,
e contou na sua programação com o
sorteio de 12 prêmios _ duas geladeiras,
duas máquinas de lavar roupas, cinco
TVs de 43 polegadas, duas motos Honda
e um carro zero km, FIAT, modelo
VIVACE. Comandado pelo radialista
Antônio Carlos Estevão, o sorteio de
prêmios foi realizado nos intervalos das
apresentações da banda Fênix, que
animou os participantes.

Washington Martins da Silva, da CBSI, com
o presidente do Sindicato, Sebastião Paulo

GANHADORES - Alexssandro Ribeiro
Nunes, da Cimento Tupi, e Rodrigo
Costa Ferreira, da Harsco, foram os
ganhadores das duas geladeiras. Os
premiados com as duas máquinas de
lavar roupas foram Sidney Ribeiro
Siqueira, da CBSI, e Orlando Reis do
Sacramento, da Bela Roma. Os sorteados
com as cinco TVS foram Angelo Márcio
Alves, Renan César Nogueira de Souza,
Alexandre Telles e Luis Pereira Leite
Júnior, que trabalham na CBSI, também
Vi l m a d e L o u r d e s M o d e s t o , d a
COHAB/VR. Já Rerison Antônio de

Assis, da CSN Cimentos, e Washington
Martins da Silva, da CBSI, foram os
sortudos que levaram as duas motos
para casa. Mas a felizarda da festa foi
Marlucia dos Reis Rocha, da Bola Sete,
que ganhou o prêmio mais desejado, o
carro zero Km, FIAT, modelo VIVACE.
O presidente do Sindicato, Sebastião
Paulo, atribui o sucesso da festa a
participação dos associados e seus
dependentes que num clima de harmonia
e de muita alegria abrilhantaram o
evento, transformando essa realização
numa grande confraternização da família

Ganhadores das motos

Rerison Antônio
de Assis, da CSN
Cimentos
e o presidente
do Sindicato,
Sebastião Paulo

da construção civil. “Para nós foi uma
grande satisfação oferecer lazer e
descontração aos nossos associados”,
acrescenta o sindicalista. O objetivo
agora é colocar essa festa no calendário
anual de realizações da entidade. “A
partir dessa experiência bem sucedida,
esperamos agregar parceiros e fortalecer
ainda mais a adesão dos trabalhadores ao
nosso Sindicato, através da
sindicalização, para promovermos em
2015 um evento ainda melhor e com mais
prêmios para as categorias da nossa base
territorial”, avalia o presidente.

Dezembro/2014
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A ganhadora do carro zero Km, FIAT, modelo VIVACE
Marlucia dos Reis Rocha,
ganhou o prêmio mais desejado

Emocionada, Marlucia dos Reis Rocha recebe do
presidente do Sindicato, Sebastião Paulo, a chave do carro

Confira mais fotos no nosso site:

www.sindicatocivilvr.com.br

GALERIA DE FOTOS
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Benefícios oferecidos pelo Sindicato aos seus associados e dependentes
NA ÁREA DE EDUCAÇÃO:
O Sindicato mantém convênios com a Fundação
Educacional Rosemar Pimentel (FERP) e
Faculdade Fluminense (FASF), também com o
Instituto de Cultura Técnica (ICT) e o Colégio de
Aplicação do UGB. Através dos convênios firmados
são garantidos descontos nas mensalidades dos
cursos de graduação, tecnológicos, médio e
fundamental, cursos à distância, oferecidos pelas
instituições conveniadas.

NA ÁREA DE SAÚDE:
São mantidos vários convênios com a oferta de
assistência médica aos associados e dependentes do
Sindicato através dos planos da Amil e Medial
(planos participativos). Os valores das mensalidades
são de acordo com a escolha de cada plano e da faixa
etária do usuário. Os serviços oferecidos incluem,
entre outros procedimentos, consultas médicas e
especializadas, atendimento hospitalar de urgência e
emergência, além de internações, exames básicos e
especiais. A cobertura, dependendo de cada plano,
pode ser nacional, regional ou local.
Há ainda os planos de saúde oferecidos pelo
Grupo AMEDI Benefícios: Conmedh Saúde,
Unimed e CS Ambulatorial. O valor das
mensalidades também dependerá da escolha de cada
plano e da faixa etária. Os interessados na aquisição
desses planos devem comparecer à sede do
Sindicato, sempre às sextas-feiras, das 8h às 12h,
quando um representante do Grupo AMEDI
Benefícios estará disponível para esclarecer dúvidas
e fazer a adesão dos usuários aos planos.
O Sindicato também coloca a disposição dos
associados, gratuitamente, o Plano Consulta, que
assegura o atendimento em clinica médica ofertado
pelo Convênio com a G.L. Comércio e Consultoria
de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho
Ltda. Para garantir o atendimento é necessário pegar
uma autorização na sede do Sindicato – Av. Nossa
Senhora da Conceição, nº 310, Conforto, em Volta
Redonda ou na subsede, em Resende, na Av. Albino
deAlmeida, nº 14, sala 202, Campos Elíseos.

ÁREA ODONTOLÓGICA
O convênio estabelecido com a Uniodonto
oferece aos associados do Sindicato e seus
dependentes atendimentos de emergências, proteses,
também procedimentos como obturações, canais,
limpezas, radiografias, tratamentos de gengivas,
raspagens, extrações, inclusive de sisos, e cirurgias.
Tudo sem carência e a um preço bem abaixo do
praticado no mercado, com marcação imediata de
consultas e exames.
Além desse convênio, a nossa diretoria mantém
ainda o atendimento odontológico oferecido pelo
consultório conveniado do Dr. Leandro de Oliveira

Silva e Marcelo Diniz Nogueira, localizado na Av.
Amaral Peixoto, nº 273, sala 101, Centro, em Volta
Redonda, que é gratuito. Para garantir o
atendimento, os associados do Sindicato e seus
dependentes têm que pegar uma autorização,
distribuída sempre no dia 20 de cada mês para o mês
subsequente, na sede da nossa entidade, na rua
Nossa Senhora da Conceição, nº 310, no bairro
Conforto.

OUTROS CONVÊNIOS:
• Clube de BenefíciosAláfia
O mais recente convênio do Sindicato oferecido
aos seus associados e dependentes é o Clube de
Benefícios Aláfia, um programa de relacionamentos, de abrangência nacional, com contribuição
mensal, que visa conceder aos seus participantes
benefícios, promoções, descontos e vantagens em
produtos e serviços, diferenciados e exclusivos,
oferecidos pelas empresas conveniadas e parceiras
dos mais diversos segmentos.
Dentre esses benefícios estão à assistência 24
horas para automóveis e motos, também residencial,
assistência funeral familiar, descontos em consultas,
procedimentos e exames médicos, descontos em
medicamentos, além da oferta de plano odontológico com cobertura nacional e seguro de vida (morte
e invalidez), entre outros serviços. Mais informações visite o site www.clubealafia.com.br/Hot/
sindicivilvr

• Óticas Diniz
Os associados e funcionários da nossa entidade,
através deste convênio, têm direito a 15% a 25% de
desconto nas compras de óculos de grau e de sol na
Óticas Diniz. Para usufruir dos descontos os
interessados devem apresentar a carteirinha do
Sindicato.
Ajustes, manutenção e limpeza dos óculos também são benefícios garantidos por esse convênio,
além de um atendimento de alta qualidade. Mais
informações podem ser obtidas pelo telefone (24)
3346-2555. A Óticas Diniz, localizada na Rua Neme
Felipe, nº 47, no bairro Aterrado, em Volta Redonda,
funciona de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 18h30. Aos
sábados, das 8h30 às 12h30.

• Farmácia/ Laboratório
O Sindicato, através de convênio firmado com a
Rede EXXIPHARMA, garante descontos especiais
na compra de medicamentos ou perfumaria, para
pagamento à vista ou para os pagamentos feitos com
cheque pré-datado (até 30 dias) ou cartão de crédito.
Para ter direito aos descontos os nossos associados e
seus dependentes devem apresentar no ato da
compra em uma das Drogarias que fazem parte da

rede EXXIPHARMA existentes no seu município a
carteirinha do Sindicato ou o último contracheque.
O laboratório Tulio Rezende é outro benefício
colocado à disposição dos associados do Sindicato e
seus dependentes. Os exames vão desde hemograma
completo até teste imunológico para gravidez, entre
outros mais complexos. Tudo com descontos
especiais.
• SESI/SENAI
O convênio entre o Sindicato e o SESI/SENAI
garante, além do direito de frequentar piscina e
sauna, descontos especiais nos serviços de saúde,
odontologia e de educação, dentre eles os cursos
técnicos de qualificação profissional. Os
interessados devem se inscrever em uma das
unidades do SESI/SENAI da região. Antes de efetuar
o pagamento da taxa de inscrição se certificar das
modalidades de adesões disponíveis para o
convênio. O SESI/SENAI – unidade de Volta
Redonda - fica na Av. Lucas Evangelista, nº 595 –
Aterrado.

•Aldeia das Águas
A diretoria do Sindicato fechou mais um
convênio, agora com o Aldeia das Águas
Coorporativo. Através dessa parceria, os
funcionários e associados do Sindicato, seus
dependentes, podem usufruir de descontos e de
vários benefícios no que há de melhor em lazer,
entretenimento e hotelaria na região. Os descontos
oferecidos são de 25% na hotelaria. Neste caso o
desconto será sobre a tarifa balcão praticada na época
da reserva. Para o Centro de Convenções a
concessão será a gratuidade de uma diária no
primeiro ano do convênio para uso de uma das 10
salas do primeiro andar. Para a locação de qualquer
sala ou espaço o desconto será de 50% também sobre
a tarifa praticada na época da reserva.
O VIP Card Coorporativo é outro serviço
disponibilizado. O convênio garante isenção total da
taxa de adesão para cessão do uso do título Vip Card
Familiar, Vip Card Casal ou Vip Card Individual.
Quem adquirir a cessão de uso VIP Card
Coorporativo arcará apenas com a taxa de
manutenção respectiva a cessão de uso do título e
usufruirá de todos os benefícios oferecidos.
Para o parque do Aldeia das Águas o desconto é
de 56% no valor total do ingresso. No ato da compra
do ingresso será exigido à apresentação de
identidade e a comprovação de filiação ao Sindicato.
O Eu de férias é um programa de lazer também
disponível pelo convênio que garante desconto de
17,1% sobre a tabela de vendas para os funcionários,
associados do sindicato e seus dependentes. Mais
informações podem ser obtidas pelos telefones (24)
99991-1070/99322-4698, falar com Paulyane
Martins eAdriana Rodrigues.

