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Prefeito se reúne
com metalúrgicos

O sindicato recebeu, no dia 9, o
prefeito de Volta Redonda, Samuca
Silva, em visita aos representantes
dos trabalhadores e ouvir as reivin-
dicações para melhorar a qualidade
de vida na cidade.
Samuca participou atentamente
das discussões sobre transporte
público e valor da passagem,
medidas para estimular a vinda de
novas  empresas e geração de
emprego. Ele afirmou que a cidade
receberá, até abril, uma empresa
do setor de call center (serviços de
telefonia) que vai gerar cerca de 500
novos postos de trabalho. Além
disso, comentou que a cidade tem
áreas para instalação de empresas
e que espera, em breve, dar outras
boas notícias à categoria.
Outras novidades anunciadas pelo
prefeito,  que ainda estão em
processo de negociação, foi a vinda
de uma empresa do setor de home
center; um centro tecnológico com
o CPqD; um centro de pesquisas

tecnológicas de Campinas (SP) e
um Parque Tecnológico Verde.
O encontro foi realizado por inici-
ativa do vereador Carlinhos Santana,
que também é metalúrgico e diretor
do sindicato e contou com a pre-
sença do vereador, presidente da
Câmara, Sidney Dinho, e o vereador
Edson Quinto.
O presidente Silvio comentou que
vem sugerindo à CSN para que se
torne fornecedora de aço das cinco
montadoras que existem na Região
e o prefeito se colocou à disposição
para participar, caso possa contri-
buir nas negociações.
Uma preocupação constante da
direção do sindicato, levantada
durante a reunião, que surpreendeu
os representantes do legislativo que
estavam presentes, é a manutenção
dos postos de trabalho. O presidente
Silvio esclareceu que esse é um dos
pontos mais importantes em todo
processo de negociação entre sin-
dicato e empresa, atualmente.

Em visita ao sindicato, Samuca é abordado sobre demandas
da cidade para melhorar a vida dos trabalhadores

Ato Público
contra a

Reforma da
Previdência

O Sindicato dos Metalúrgicos está
mobilizando toda a sociedade de
Volta Redonda para debater e
combater a reforma da previdência,
defendida pelo governo Temer, que
nada mais é que um saco de
maldades contra os trabalhadores.

E para isso, está convocando a
comunidade - trabalhadores, apo-
sentados e pensionistas, para
participar do Ato Público que vai
acontecer nesta quarta-feira (15/2),
às 18h, no plenário da Câmara dos
Vereadores de Volta Redonda.

“Nós, trabalhadores, aposentados e
sociedade em geral, precisamos ter
informações para entender o porquê
da necessidade de lutarmos contra
essa reforma, que nada mais é que
a retirada de nossos diretos, um
verdadeiro retrocesso na luta da
classe trabalhadora”, argumenta o
presiente Silvio Campos.

E concluí ainda: “É fundamental
lotarmos a Câmara dos Vereadores
para provar para o governo e para
os parlamentares que temos opi-
nião e que estamos prontos e
dispostos a defendê-la até o fim.
Não a Reforma da Previdência”.

Diretores assistem atentos ao prefeito Samuca, em visita a sede do sindicato



Sindicato
convoca para

atualizar
documentos

O Sindicato dos Metalúrgicos
convoca os trabalhadores,
abaixo relacionados, a compa-
recer a sua sede, localizada na
Rua Gustavo Lira, 9 - Centro -
VR, trazendo original e cópia: RG,
CPF, PIS e Carteira de Traba-
lho (foto e verso da foto). O
horário é de 8h às 12h e de
13h30 às 17h.
39316 - MOACIR OLIVEIRA MEDEIROS

39320 - RICHARD CASTELO B. OLIVEIRA

39325 - WASHINGTON LUIZ DE MELO

39329 - WANDERLEY MENEZES DE ALMEIDA

39330 - VANDERLEY RAMOS LAMIM

39343 - AGNALDO BRAGA DE ANDRADE

39348 - ANTONIO CELSO AMARAL

39352 - DENILSON SANT'ANA ARANTES

39356 - ELISEU DA SILVA ERNESTO

39364 - ISAAC MIGUEL DOS ANJOS

45911 - RENATO DE ANDRADE MIRANDA

45913 - PAULO GEOVANE LOPES

45915 - FABIANO FREITAS SOARES

45916 - SANDRO ALVES DE SOUZA

45921 - JOSIMAR LANCHINI PINHEIRO

45922 - LEANDRO NICCACIO PEREIRA

45923 - ROGERIO MAZZON

45924 - ROBSON WELLINGTON M. PORTO

45929 - EDSON LUIZ DO CARMO

FGTS: calendário de
saque de contas

inativas será
divulgado hoje

A Caixa Econômica Federal informou
que vai anunciar hoje (14/2) o
calendário do saque das contas
inativas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS). Além do
cronograma de saque, será divulgado
também o esquema de como será
feito o pagamento.

O banco público avalia a possibi-
lidade de abrir as agências de todo o
país aos sábados para atender à
grande demanda de beneficiários
para sacar o dinheiro das contas ina-
tivas. Outra medida que está sendo
estudada é a criação de um site
especialmente destinado a orientar

os trabalhadores.

Tem direito a sacar o dinheiro do
FGTS quem tem saldo em uma
conta inativa até 31 de dezembro
de 2015. São mais de 10 milhões
de pessoas, segundo cálculos do
governo. Uma conta fica inativa
quando deixa de receber depósitos
da empresa devido à extinção ou
rescisão do contrato de trabalho. O
trabalhador deve estar afastado do
emprego pelo menos desde o fim
de 2015. No entanto, não é possível
sacar o FGTS de uma conta ativa,
ou seja, que ainda receba depósitos
pelo empregador atual.


