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NOVOS POSTOS DE TRABALHO EM VR

Sindicato comemora
anúncio da chegada
de novas empresas

Esses dias, os metalúrgicos do
Sul Fluminense foram surpre-
endidos com a notícia da
chegada de novas empresas
do setor metalúrgico e, conse-
quentemente, a geração de
novos empregos. Por isso, o
sindicato está comemorando,
principalmente, por se tratar
de um momento de crise, com
o fechamento de vários postos
de trabalho.
Segundo previsão, a insta-
lação dessas empresas deve-
rão gerar em torno de mil
novos empregos no setor. E,
com isso, mais  desenvol-

Estamos comemorando com os metalúrgicos e
metalúrgicas o anúncio da chegada de novas empresas de
metalurgia na cidade, o que deverá gerar desenvolvimento

e novos postos de trabalho para nossas famílias”

Comissão do
PPR/2018 já foi

aprovada
A diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos já tomou conhe-
cimento que está montada a
Comissão que vai acom-
panhar os trabalhos para o
Programa de Participação de
Resultados (PPR) para o ano
de 2018.

A expectativa é a de que os
valores apresentados, este
ano, sejam melhores que os
do ano passado. E que o re-
sultado reflita e valorize o em-
penho e a produtividade.

Metalúrgicos da
Aços Longos já

estão recebendo
insalubridade

Após vários meses de  acom-
panhamento junto a empresa
contratada pela CSN para
realizar laudo pericial da Aços
Longos, finalmente, a direção
do sindicato está comemorando
o resultado do trabalho, que
garantiu aos trabalhadores
receber os valores referentes ao
percentual de insalubridade.

Mais uma vez, fica provado
que a união faz a força e é o
que garante conquistas para
os trabalhadores.

‘

vimento da cidade.
Nas palavras do presidente
do sindicato, Silvio Campos:
“Estamos comemorando com
os metalúrgicos e metalúrgicas
o anúncio da chegada de novas
empresas de metalurgia na
cidade, o deverá gerar  desen-
volvimento e novos postos de
trabalho para nossas famílias”.
O sindicato ressalta o impor-
tante papel que a prefeitura
está tendo no sentido de
atrair novas empresas para
Volta Redonda, proporcio-
nando a abertura de novas
oportunidades de emprego.

‘



52513 - ANDERSON JOSÉ TEBAS

52522 - SAMIR CÉSAR BATISTA DA CRUZ

52523 - SANDRO FRANCISCO F. BAFA

52524 - GUILHERME MOREIRA DA SILVA

52531 - CLOVIS OZENIL DE S. JUNIOR

Sindicato dos Metalúrgicos convoca os trabalhadores
abaixo relacionados a comparecer a sua sede para receber
seus alvarás. A entrega será na 2ª feira, dia 29/10, às
10h, na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

Sindicato publica nova
convocação para

entrega de alvarás

52533 - SUEDER SILVA SANTOS

52534 - TIAGO FRANCISCO ALVES

52536 - RAFAEL FERREIRA B. PINTO

52537 - CRISTIANO GOMES DA SILVA

52539 - FÁBIO GEONNASI RODRIGUES

O Sindicato dos Metalúr-
gicos do Sul Fluminense
convoca os trabalhadores
abaixo a comparecer em sua
sede (Rua Gustavo Lira, 9,
Centro, VR), de 8h às 12h e
das 13h às 17h, com cópias
do RG, CPF, PIS e Carteira
de Trabalho e contra cheque
da época.

41139 - LUIS ALBERTO DOS REIS SANTOS

44243 - CARLOS ANSELMO DE ALCANTARA

44247 - CELSO DA SILVA REIS

44248 - CLÁUDIO CAMPOS DE ALMEIDA

44249 - CLELIO EMILIO MAGIO

44253 - EDSON DE FREITAS FERREIRA

44258 - ENIR FERREIRA

44261 - EUDES JOÃO MOREIRA

44262 - FERNANDO ANTÔNIO CAMPOS

Sindicato
publica nova
relação para

atualização de
documentos


