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HOrAs ExtrAs

Sindicato divulga lista de
vencedores de processos

Fenegon reúne mais
de quarenta artesãos
Felipe Rodrigues

Tânia Cruz

Servidores do
Saae receberão
valores referentes
aos processos do
período de 2010
a 2013
VOLTA REDONDA

O Sindicato dos Funcionários Públicos do município (SFPM-VR) divulgou
esta semana, a lista dos servidores do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto (Saae-VR),
que irão receber valores referentes aos processos de horas
extras do período de 2010 a
2013. Segundo informou o
advogado Victor Jácomo, responsável pelo Departamento
Jurídico do Sindicato, há
tempos a entidade sindical
vem ajuizando várias ações e
obtendo vitórias importantes
para o funcionalismo público
municipal.
O advogado alertou que,
os servidores que ainda não
estejam com o nome na

listagem divulgada devem
aguardar nova manifestação
do Sindicato. Lembrou ainda que, o Sindicato tomou a
decisão de ajuizar mais um
processo contra a autarquia,
após tomar conhecimento de
valores de horas extras que
eram pagos sem as integrações necessárias, tornando
assim os trabalhadores credores destas verbas.
Segundo o advogado, já
foram efetuados os cálculos
e tão logo os sindicalizados
levem a documentação necessária no Sindicato será
iniciada a fase de execução
da sentença. Outra vitória
já conquistada, conforme
lembrou Jácomo, foi para os
servidores que trabalham nos
turnos de revezamento, que
deverão proceder da mesma
forma para a execução da sentença, do processo já ganho
transitado em julgado.
Os servidores deverão
comparecer ao Sindicato de
segunda a sexta-feira, das 8h
às 17 horas, com Carteira de
Trabalho, identidade, CPF e
cartão do PIS. Mais informações: www.sfpmvr.com.br.

próximA edição acontece em outubro

BARRA MANSA

entidAde sindical vem ajuizando várias ações e obtendo vitórias importantes

Acontece hoje na Apae-BM,
a primeira edição da Feira de
Negócios (Fenegon). No local
estão reunidas várias marcas
com segmentos independentes
como: artesanato moderno,
calçados, bijuterias, decoração,
bolsas, brechó, brinquedos
didáticos e pedagógicos, brinquedos para festas infantis,
maquiagem, cosméticos e quitutes. A Apae está localizada
na Rua Ary Fontinelle, 649;
funcionando das 13 às 19 horas,
com entrada franca.
Segundo uma das organizadoras do evento, a artesã
Tatiana Alves, a feira surgiu da
vontade de reunir um grupo de
profissionais que não possuem
um espaço físico comercial e
deseja aumentar a exposição
de sua marca. “Teremos vários

segmentos de marcas independentes, a proposta é trazer
novidades e preços atraentes
para driblar esse momento de
crisedo país. São 20 expositores
de Barra Mansa e quatro de
Volta Redonda”, explica Tatiana, informando que o local
foi escolhido estrategicamente
para atrair ainda mais a atenção
da população, considerando o
movimento do local.
Tatiana ainda comenta que
está programada uma próxima
edição entre os dias oito e nove
de outubro. “A ideia surgiu
a partir de uma necessidade
minha, sou artesã de sapatos femininos e encontrei dificuldade
em estar em um espaço e em
vender pelas redes sociais, conversando com outros artesãos vi
que a mesma dificuldade. A feira
é tornar o acesso entre clientes e
artesãos”, aponta Tatiana.

Rio de Prêmios vai sortear salários e R$ 750 mil Feira Colar promove
visibilidade a artesãos
Divulgação

Divulgação

FeirA acontece por parceria entre Ponto de Ação Cultural e o Ateliê Escola

BARRA MANSA
ApostAdores concorrem ainda a cinco carros 0km

SUL FLUMINENSE
Acontece neste domingo o
sorteio especial de Independência do Rio de Prêmios. O sorteio
acontece neste domingo a partir
das 9 horas, ao vivo, pelo site
www.riodepremios.com.br, pela
página do Facebook ou ainda
pelo aplicativo. Serão sorteados
salários no valor de R$ 10 mil,
R$ 5 mil e R$ 3 mil por mês,
durante 1 ano. Além dos três
prêmios, quem acertar as 20
dezenas vai ganhar uma bolada
no valor de R$ 750.000,00.
De acordo com o presidente
da Loterj, Sérgio Ricardo de
Almeida, o Rio de prêmios é um
diferencial em sua categoria. “A
grande diferença do Rio de Prêmios para os demais jogos existentes no mercado lotérico é que
todos os prêmios são sorteados até
que haja ganhador. Não acumula
e é só para o estado do Rio de
Janeiro”, destaca o presidente.
Antônio Carlos, morador
da Ilha do Governador, conta a
emoção de ganhar R$ 750 mil:
“Há nove anos que eu compro e
sempre acreditei que ia ganhar
um dia. Eu vou a Niterói, vou a

Caxias, em todos os lugares que
vou compro um Rio de Prêmios
e coloco o meu nome e dos meus
filhos. Agora eu vou ajudar meu
filho a quitar o apartamento”,
conta o sortudo.
Além disso 70% do lucro da
Loterj vai para projetos sociais
em todo estado - Criado em
1995, o Rio Solidário é o braço
social da Loterj. A maior parte
do lucro com os produtos da
Loteria do Estado do Rio de
Janeiro é destinada às APAES,
PESTALOZZIS, asilos, creches
e entidades filantrópicas, com
capilaridade suficiente para
atender quem mais precisa, de
forma rápida.
CONFIRA OS PRêMIOS
- 20 dezenas: R$ 750.000,00;
- 19 dezenas: R$ 100.000,00;
- Salário no valor de R$
10.000,00 por 1 ano;
- Salário no valor de R$
5.000,00 por 1 ano;
- Salário no valor de R$
3.000,00 por 1 ano;
- 5 Carros 0km completos;
- Além dos 16 sorteios do Web
Bônus no valor de R$ 5.000,00.

A Gare da Estação recebeu
a terceira edição da Feira
Colar (Coletivo de Artesãos),
composta por cerca de 40 artesãos a feira é uma realização
da parceria entre o convênio
entre o Ponto de Ação Cultural (PAC) e o Ateliê Escola. No
próximo dia 21, a Feira Colar
acontece no campus da UFF,
em Volta Redonda.
Segundo um dos organizadores da feira, Marcos
Marques, a procura pelos trabalhos tem sido boa. “Todas
as peças são únicas, feitas à
mão. Estamos satisfeitos com
o resultado e a tendência é melhorar”, analisa o organizador.
Expondo no local, a artesã

Karine Priscila –Negrita Modas- participa pela segunda
vez da Feira Colar. “É uma
grande oportunidade de visibilidade dos nossos trabalhos,
a recepção do público é muito
boa. Já faço divulgação nas
redes sociais, mas estar pessoalmente, ter o contato, a
conversa auxilia ainda mais
na demonstração das peças”,
avalia a artesã. Suas peças variam entre bonecas, acessórios
e moda feminina e masculina.
Outro organizador, Francis
Marques, exalta a promoção do
trabalho. “É uma verdadeira
exposição de peças, a pessoa
vai à procura de um item especifico e acaba comprando
outras coisas. Os produtos são
bem diversificados”, pondera.

