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Sindicato comemora com a categoria, o sucesso
da 6ª Festa do Trabalhador da Construção Civil
Trabalhadores atenderam ao chamado do sindicato e mais de cinco mil pessoas prestigiaram o evento

O sindicato registrou este ano, o maior público desde a primeira edição da festa. O evento foi realizado no último dia 30, no
Recreio do Trabalhador, em Volta Redonda, reunindo associados da entidade, familiares, convidados e empresas parceiras.
Foram sorteados 50 mil em poupanças e mais de 50 brindes extras.

M e s m o c o m a s d i fi c u l d a d e s
enfrentadas este ano, com o setor
empresarial, surpreendentemente a
categoria atendeu ao chamado do
sindicato para a 6ª Festa do Trabalhador da Construção Civil e mais de
cinco mil pessoas prestigiaram o
evento. Foi um momento único de
lazer, confraternização e premiação
dos nossos trabalhadores e seus
familiares.
Quando falamos em dificuldades,
falamos em perdas que a maioria dos
trabalhadores teve nas negociações das
convenções coletivas. Diferente da
nossa categoria que conseguiu manter
nos acordos 2019/2020, todos os
benefícios dos trabalhadores, como
hora extra, vale-transporte, café da
manhã, entre outros. Sem contar os
reajustes salariais que ficaram acima
da inflação acumulada no período.
Além do aumento salarial na database, nossos associados têm a sua
disposição, assessoria jurídica em
causas trabalhistas, tratamento
odontológico, inclusive para seus
dependentes, convênios com
descontos em universidades e
colégios, consultas médicas, exames,
atividades de lazer e muito outros
serviços.
Nossa diretoria agradece os
trabalhadores, familiares, convidados
e as empresas parceiras, pela presença
e apoio na festa. Temos orgulho em
representar o setor da construção na
região e em 2020 vamos continuar
firmes na luta! Boas festas!
Sebastião Paulo de Assis
(Presidente)

RECESSO DE FIM DE ANO

Comunicamos aos trabalhadores e às empresas, que
não haverá expedientes na sede e na subsede do sindicato
no período de 16 de dezembro a 5 de janeiro.

Ganhadores das poupanças
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Leandro Xavier de Moura - CBSI

Manoel Joaquim Gonçalves
(Gavião Maleck)

Kaio Barros da Silva - CBSI

Irineu Gonçalves da Silva - CBSI

Cláudio Ramos Pedro - CBSI

Wagno Soares de Moura - CBSI

José Vicente de Andrade - NPE

Rafael Vieira de Paula - CBSI

Isaias Humberto de Souza - CBSI

Guilherme de S. Rodrigues - CBSI

Ademir Pereira Couto - CBSI

Marivaldo Silva - CBSI

Rosely Martins - Faurecia

Elias Valente de Souza
(Shopping do Mármore)

Álvaro Ribeiro da Silva - CBSI

Paulo César Fonseca - CBSI

Rodolfo Melo Medeiros - CBSI

João Pereira Resende - CBSI

Leandro Bernardo - CBSI

Marcelo Pereira Moura
(Votorantim Cimentos)

Ganhadores das poupanças
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Willian Soares - CBSI

Roberto Alves Rodrigues - Engemax

José Luiz Silvério - CBSI

(Zimmermann Empreendimentos)

Cátia Aparecida da Silva - Faurecia

Irani de Souza Oliveira - COHAB

Rômulo Morese Cerqueira - Harsco

Altair Augusto de Carvalho - CBSI

(Impermeabilização e Tintas Sul Fluminense)

Jocelino Amarante

Francisco Carlos Alves

Caio Ferreira Netto - CBSI

Evandro de Assis Mello - CBSI

Wilston Rogério de Oliveira - CBSI

Marcelo Alves C. Júnior - CBSI

Paulo Henrique Alves

(Brigde Investimentos)

Paulo Hermenegildo A. da Silva - CBSI

Gleidton Fabrício de Paula - Harsco

A festa sorteou 50 mil em poupanças
para os associados do sindicato

Anderson Alves da Silva - CBSI

Alessandro do Carmo Santos - CBSI

Para contemplar mais trabalhadores nos sorteios, este ano o
sindicato optou em dividir os prêmios em 38 poupanças, ampliando
as chances dos trabalhadores. Foram sorteadas 1 poupança de
R$ 5.000,00, 2 poupanças de R$ 2.500,00, 5 de R$ 2.000,00 e 30 de
R$ 1.000,00. Parabéns a todos os participantes, em especial, os
ganhadores e as ganhadoras!

Ganhadores dos brindes
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49º Brinde

Allmont Montagens S.A.
Microondas

Ganhadores dos brindes
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Ganhadores dos brindes

Mais de 50 brindes foram sorteados para
os trabalhadores e seus familiares
Entre celulares, bicicletas e dezenas de eletrodomésticos
O sindicato agradece as empresas parceiras: CBSI, Aldeia das Águas, Uniodonto, Construtora Mello de Azevedo, Centro de Formação
de Operadores, Rip Serviços Industriais, Mundo dos Pneus, Allmont Montagem, Laboratório Fácil e Citrino Construções, pelas
doações! Além do Instituto de Cultura Técnica (ICT), que sorteou bolsas de cursos. O sindicato agradece também a Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) e a empresa Faurecia, pelo apoio na festa. Parabéns ganhadores e ganhadoras!

Abertura da festa
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– Mesmo sofrendo com a perda de direitos
dos trabalhadores, por parte do governo, o
sindicato realizou essa 6ª festa com um
público significativo, mostrando a confiança
da diretoria e da categoria no trabalho
realizado. Por isso, é importante o
trabalhador estar sindicalizado e
participando das convocações da entidade,
das assembleias e dos atos em defesa dos
direitos. A união e a mobilização fazem a
força, juntos somos fortes - disse.

Na abertura da festa, o presidente do sindicato, Sebastião Paulo de Assis, destacou que
a entidade não tem medido esforços para
defender os direitos da categoria, atuando nas
negociações das convenções e dos acordos
coletivos, nas fiscalizações em obras, nas
convocações de mesas redondas no Ministé-

rio do Trabalho, entre outros serviços. Ele
destacou o quanto é importante o
trabalhador continuar confiante junto à
diretoria do sindicato, que é ligada à
Central Única dos Trabalhadores (CUT),
entidades que realmente defendem os
direitos da categoria.

“Foi uma festa muito bem organizada, onde a
direção do sindicato mostrou dedicação e
comprometimento com a categoria. O
presidente Sebastião Paulo, junto com a
diretoria, fez um trabalho positivo e os
trabalhadores demonstraram essa confiança na
entidade que os representa, durante a festa.
Isso é muito bom porque fortalece as nossas
lutas pelos direitos, principalmente, num
momento difícil de perdas e retrocessos que a
classe trabalhadora enfrenta. Parabéns por
essa confraternização”! Sandro Alex de
Oliveira Cezar (Sandrão), presidente da
CUT Rio.

Entre os convidados, a festa teve as
presenças dos dirigentes da CUT Rio,
Sandro Alex de Oliveira Cezar (Sandrão),
presidente, e Marlene Silva de Miranda, da
Secretaria de Mulheres, além dos diretores
da executiva nacional da CUT, Marcelo
Rodrigues (Marcelinho) e Vitor Carvalho,
que discursaram e conversaram com a
categoria sobre a luta contra o fim de direitos,
p r o m o v i d a p e l a C e n t r a l . Ta m b é m
prestigiaram o evento vários sindicatos do
estado do Rio de Janeiro, entre eles, o
presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Empregados de Montagem e Manutenção
Industrial de Itaboraí, Paulo César
Quintanilha, além da imprensa local.

“A participação da categoria foi a prova do
trabalho sério que o sindicato faz na base,
ainda mais em tempos de ataques aos direitos
dos trabalhadores. O trabalho do presidente
Sebastião Paulo, à frente dessa diretoria,
mostra que quando o trabalhador está à
frente, tudo funciona, não importa a
dificuldade que se enfrente. Sebastião hoje é
uma das maiores lideranças do Sul
Fluminense e mostra isso com o trabalho de
base. Parabéns diretoria, categoria e
ganhadores dos prêmios”! Marcelo
Rodrigues (Marcelinho), diretor da
Executiva Nacional da CUT.
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Sindicalize-se e aproveite os convênios
Rede com 50 clínicas,

consultórios, centros médicos
e laboratórios na região.

Adultos com ou acima de 70 anos, convênio
80% mais barato que o preço de mercado.

Informe-se 3343-0178 / 9 9924-8344
Edifício Cecisa I, Sala 812, Vila Sta Cecília - Volta Redonda

Consultas médicas

• 10% desconto na Escola Sesi (educação infantil, ensinos
fundamental e médio)
• 10% de desconto em consultas médicas
- R$ 80,00 (clínico, endocrinologia, otorrino laringe e
psicologia).
• R$ 28,70 mensais, por pessoa, para usar as
dependências do Sesi Clube (piscina, sauna etc.)
Av. Lucas Evangelista, nº 595, Aterrado - V. Redonda
Tel: 3345-4321 / 3345-4328
Convênio válido para todas as unidades
do Estado do Rio de Janeiro.

Autorizações:
• Na sede do sindicato, no bairro Conforto (VR)
Tel: 3348-2508.
• Na subsede, no bairro Jardim Tropical (Resende)
Tel: 3355-1711.

Várias Especialidades Médicas

DR. MARCELO DINIZ NOGUEIRA
DRA. CLAUDIA GIOSEFFI

Consultas R$ 50,00 e R$ 60,00
Av. Paulo de Frontin, nº 457 - Sala 105
Aterrado - Volta Redonda - Informações: (24) 3337-9908.

Plano de R$ 29,59
por pessoa

SESI

Rua Simão da Cunha Gago, 43
Aterrado, Volta Redonda
Tel: 4009-4800.

Recursos Humanos,
Psicologia e Logística,
50% de desconto

Av. Amaral Peixoto, nº 273, Sala 101
Centro - Volta Redonda
Tels: 3342-1002 / 9 9984-9580

DEMAIS CURSOS
Descontos podem chegar até 50%

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA
ASSOCIADOS E DEPENDENTES

Rua Alberto Rodrigues, nº 39
Jardim Amália - Volta Redonda
Tels: (24)3340-8771 / 3337-8001.

Pegar autorização na sede do sindicato, todo dia 20.

Volta Redonda: NOVA CLÍNICA! Rua 26, nº 12 - Vila Santa
Cecília - Volta Redonda. Telefone (024) 3025-2770.
Atendimento das 7 horas às 19h30.
Barra Mansa: Rua José Marcelino de Camargo,
nº 1041, sala 909 - Centro - Tel.: 3323-1583
Resende: Rua Isaac Halpern, nº 64
Bairro Comercial - Tel.: 9 9259-6732

Ensino médio + curso técnico diurno,

Assessoria jurídica

30% de desconto

Cursos técnicos noturnos,
40% de desconto
Rua Alberto Rodrigues, nº 39, Jardim Amália - V. Redonda
Tel: (24) 3340-8750

Mais informações com o consultor da Uniodonto: (024) 9
9259-6732
Volta Redonda: sede do sindicato, Rua Nossa Sra. da
Conceição, 310 - Conforto.
Às sextas-feiras, das 9 às 12 horas.
Dra Stella Maris. Informações: 3348-2508

10% de desconto • Exames de Análise e Patologia Clínica.
Rua 537, nº 17 - N. Sra das Graças - V. Redonda - Tel: 3320-5281
Convênio válido para unidades: Dourados Shopping (Retiro-VR),
Barra Mansa e Resende

40%

de desconto nas mensalidades dos cursos
de graduação e pós-graduação, presencial
ou a distância, nos Campus de Volta Redonda e
Resende, e no polo de Barra Mansa.

Resende: Avenida Albino de Almeida, nº 14 - sala 207 Campos Elíseos.
De 2ª a 6ª feira, das 9 às 18 horas.
Dra. Teresinha de Freitas.
Agendamento de horário: (24) 3354-7626

Informe-se com a consultora: (24) 9 8172-1958.

Descontos nas mensalidades: 30% até o último dia útil do mês
e 20% até o dia 10 de cada mês.
• Ed. infantil, ensinos fundamentais I e II e ensino médio
• Ensino médio+técnico (automação industrial, edificações,
eletrônica, informática para internet e publicidade)
• Técnico/pós-médio (automação indust., edificações,
eletrônica, mecânica e curso normal);
• Creche (a partir dos quatro meses)
• Contraturno (de 6 a 10 anos).

50% desconto
nas consultas:

Ingresso com 56%
de desconto para
entrada no parque
• Gratuidade e isenção na compra do
título, pagando só a taxa mensal de
manutenção.
• 25% de desconto nas hospedagens.
Informações: (24) 3348-1108

psicoterapia,
piscomotrocidade
e orientação vocacional.

Shopping 33, Torre 1, Sala 710
Vila Santa Cecília - Volta Redonda
Telefone: 9 8103-8654

Informações (24) 3348-2404 (24)

98134-0120

Faça sua carteirinha para ter acesso aos benefícios
LOCAIS:
Sede sindicato, Rua Nossa Senhora
da Conceição (antiga Rua 4), nº 310,
n o b a i r r o C o n f o r t o , e m Vo l t a
Redonda, de segunda a sexta-feira.

HORÁRIO:
das 8 às
18 horas.

Subsede, Av. Ernani Adalberto de
Cunto, nº 18, no bairro Jardim
Tropical, em Resende, de segunda a das 8 às 12 horas
sexta-feira.
das 14 às 18 horas

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
Associados:
• Carteira de trabalho;
• CPF e Carteira de Identidade;
• Último contracheque,
comprovando desconto da
contribuição de sindicalização;
• Comprovante de residência;
• 2 fotos 3X4, recentes.

Dependentes
• Carteira de identidade da
esposa;
• Uma foto 3x4 recente;
• Certidão de casamento;
•Certidão de nascimento
dos "lhos até 18 anos.

.

Lembre-se
A renovação da carteirinha precisa ser feita de
três em três meses.
É necessário somente o
último contracheque,
comprovando o desconto
da contribuição de
sindicalização.

