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Sindicato garante
Kit Escolar da CSN

Reforma da
Previdência:
Mitos e Verdades
O Sindicato dos Metalúrgicos vai
promover, no próximo dia 15/2,
às 18h, um debate na Câmara
dos Vereadores de Volta Redonda,
sobre a Reforma da Previdência,
pretendida pelo governo Temer.
Estão sendo convidadas autori-
dades para explicar e esclarecer
dúvidas sobre a PEC 287/16, do
governo Temer, que  representa um
verdadeiro retrocesso social. E,
caso aprovada, o valor de todas
as aposentadorias pelo regime
geral (INSS), será calculado com
base em 51% das médias de
contribuições, acrescida de 1%
por ano de contribuição, exceto
apenas para quem já tenha
direito adquirido.

Metalúrgicos da CSN receberam
até ontem (2/2) os Kits de mate-
rial escolar para seus filhos.

Esse é um dos benefícios que,
todo ano, ajudam a amenizar as
despesas no orçamento do traba-
lhador. No início do ano, logo vem
as despesas com IPVA, IPTU, ma-
trícula dos filhos, despesas com
escola, assistência médica, entre
outros. Portanto, benefício como
esse, sempre fará bem ao bolso
do trabalhador.

Desjejum, auxílio creche, plano

Garantido o Kit escolar aos metalúrgicos,
conquistado através de Acordo Coletivo

Após a recente decisão quanto
ao direito a manutenção do pla-
no de saúde pelo TRT do RJ,
em incidente de uniformização
de jurisprudência, o Sindicato,
na luta pelo direito dos trabalha-
dores, colocou o seu quadro
jurídico empenhado em estu-
dos que possam encontrar uma
solução aos companheiros já
desligados e aposentados, que
perderam a assistência à saúde

prestada pela empresa, antes
da privatização.
O sindicato afirma ainda que não
medirá esforços no sentido de
tentar buscar uma solução para
essa questão, objetivando ainda
o amplo direito dos aposen-
tados, que já se desligaram há
mais de dois anos da empresa.
“Desde que saiu essa decisão
do TRT do Rio, reunimos o

nosso jurídico, que passou a
se empenhar na busca de uma
saída para que o direito à
assistência a saúde antes da
privatização seja prevalecido e
mantido. Assim, o nosso qua-
dro jurídico está em cons-
tante encontro para avançar
neste tema e, mais uma vez,
buscar uma saida”. Registra o
presidente do sindicato, Silvio
Campos.

Sindicato busca solução para
recuperação do plano de saúde

de saúde, auxílio educação, entre
outros, cesta de Natal e outros,
são benefícios que ajudam na
econômia familiar.

Tiveram direito ao Kit os traba-
lhadores com filhos em idade
escolar, de 6 a 14 anos, ca-
dastrados na empresa, e nas-
cidos entre 1/4/2002 a 31/3/
2011, dos trabalhadores ativos,
admitidos até 31/12/16. Ou ain-
da em licença gestação ou afas-
tamento por acidente de trabalho
no ano de 2016.

AÇÃO JURÍDICA DO PLANO DE SAÚDE APÓS UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA



Conta inativa é aquela em que o
empregado deixa de receber os
depósitos do empregador por
rescisão do contrato de trabalho.
Antes da medida, só tinha direito
ao saque de uma conta inativa
quem estivesse desempregado por
pelo menos três anos ininterruptos.

A medida foi publicada no Diário
Oficial da União (DOU), no dia
23 de dezembro, numa tentativa
de o governo reaquecer a econo-
mia. Segundo o Executivo, cerca
de 10 milhões de pessoas terão o
direito de obter o dinheiro, que
deve totalizar R$ 30 bilhões.

Cronograma a ser divulgado em
fevereiro, por meio de MP, pelo
governo vai detalhar como serão
feitos os saques. Fontes antecipam
que esses devem seguir ou obe-
decer à mesma ordem que se
utiliza para sacar o abono salarial,
ou seja, será liberado o saque de
acordo com a data de aniversário
do trabalhador.

Para agilizar o saque da conta

Para agilizar o saque da conta
inativa do FGTS é preferível ter o
Cartão Cidadão e a senha, assim

vai poder sacar direto no caixa
eletrônico sem necessidade de
entrar na agência e enfrentar
longas e demoradas filas. Se não
tiver o cartão pode solicitá-lo pelo
0800-726-0207. A ligação é
gratuita.

A pessoa deverá se identificar
utilizando um dos documentos a
seguir: carteira de identidade; de
habilitação - modelo novo; CTPS;
ou certidão civil.

Protagonismo sindical

Num quadro de recessão aguda,
beirando a depressão, esta me-
dida não vai resolver o problema
do endividamento e empo-
brecimento das famílias, mas
poderá atenuar minimamente esse
quadro caótico.

Desse modo, seria importante se
os sindicatos Brasil afora pudes-
sem ajudar orientando os traba-
lhadores desempregados que se
enquadram nos critérios definidos
pela MP para que possam
diminuir o calvário até o saque
na conta inativa.

Fonte: Diap

FGTS: saque nas
contas inativas deve
seguir mesma ordem

do abono salarial
O governo federal editou a MP 763/16 que eleva a

rentabilidade das contas vinculadas do trabalhador por
meio da distribuição de lucros do Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço (FGTS) e dispõe sobre a
movimentação de conta inativa do Fundo vinculada a

contrato de trabalho extinto até 31/12/15.

ALGOR SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS

O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense convoca
os seguintes trabalhadores:
JAMES MOREIRA, ADRIANA
DO CARMO RODRIGUES,
HEBERT ALVES GUIMARÃES
MARINELLI, da empresa
Algor Serviços Automotivos
Ltda, para comparecimento,
com a maior urgência, ao
seu departamento jurídico,
na sede em Resende,
localizada na Rua Dr.
Tavares, 80, Centro, no
horário das 8h as 17h.

Convocação
urgente

ATENDIMENTO
ESPECIAL PARA
METALÚRGICOS


