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CAMPANHA SALARIAL 2014

Na última quarta-feira (14/5),
representantes do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense
e da CSN se reuniram para a
primeira reunião de
negociação dos itens do Acordo
Coletivo 2014/2015. Como de
praxe, a empresa repetiu o
discurso sobre a dificuldade do
mercado do aço e a queda da
economia para a indústria.

O sindicato começou a reunião
com a negociação das cláusulas
sociais, pois uma das maiores
insatisfações do trabalhador foi
o não cumprimento da
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Volta Redonda sediou, na semana
passada, a 1ª Conferência
Macrorregional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora.
Mais de 300 pessoas participaram,
representando instituições da
região que desenvolvem ações
voltadas à saúde do trabalhador.

As conferências têm como objetivo
definir políticas públicas no campo da
Saúde do Trabalhador e promover a
ampliação e a efetivação do controle
social, além de incentivar a discussão
de propostas relativas à saúde do
trabalhador no âmbito regional.

 Foram ministrada duas palestras.
A primeira sobre a efetivação da
Política Nacional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora e

seu financiamento, ministrada pelo
Assessor de Coordenação Geral de
Saúde do Trabalhador da
Secretaria de Vigilâncias em Saúde
do Ministério da Saúde (SAVS/MS),
Roquel Manuel Veiga.

A outra foi guiada pelo técnico do
Centro Estadual de Saúde do
Trabalhador (SES/RJ), Jorge de
Almeida Curcio, que colocou em
pauta a discussão sobre o
desenvolvimento socioeconômico e
seus reflexos nesta área, seguida
por debates. Após as palestras, as
discussões dos grupos temáticos,
com apresentação de propostas,
também foram feitas.  O evento
culminou na eleição dos delegados
que irão participar da etapa
estadual da conferência.

promessa feita pela CSN no ano
passado da ampliação do
Convênio Farmácia. A empresa
informou que ainda está com a
cotação em aberto para
contratação de duas redes,
estudando a forma de divisão
de crédito. O trabalhador terá
que optar por uma das duas
redes de farmácia que serão
conveniadas.

Os demais itens sociais foram
discutidos, mas a negociação,
de fato, ficou pendente para as
próximas reuniões, pois a
proposta financeira feita pela

empresa foi recusada em mesa
pelo sindicato. A CSN ofereceu
reajuste pelo INPC (5,82%),
mas a partir apenas de janeiro
de 2015. O sindicato reforçou
sua posição em cumprir a data-
base de 1º de maio. O
representante da empresa ficou
de levar a posição do sindicato
para direção, para então
marcar uma nova reunião para
continuar as negociações.

O sindicato não levará à
votação nenhuma proposta
que lese o trabalhador! A data-
base é 1º de maio e deve ser
cumprida!

O futuro da CBS
está em risco!
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A CSN está contratando
conselheiros no mercado para
gerir a CBS. Este ato coloca em
risco o futuro do trabalhador,
aposentado e pensionista, pois
essas pessoas não têm com-
promisso nenhum com o dinheiro
dos associados. O sindicato não
irá permitir que isso aconteça.
Vamos lutar para assumir no-
vamente o controle da direção
do Conselho da CBS. Vocês não
estão desamparados!
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Na tarde do último domingo (11/
5) o Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense apresentou uma
grande festa para os trabalhadores
associados e seus familiares, com
muitos sorteios, música e
brincadeiras para a criançada.

A 8ª Festa do Trabalhador foi
também uma homenagem ao Dia
das Mães e distribuiu prêmios do
início ao fim. A primeira sortuda
do dia foi Dona Elza Nogueira,
que foi contemplada com uma TV
32’’ por ser a mãe mais velha no
local. Outras 14 TVs foram
sorteadas entre os metalúrgicos no
intervalo do Show de Prêmios. Os
outros prêmios extras foram: cinco
bicicletas, um rádio, um micro
system e quatro tratamentos no
instituto Beleza Natural, que
participou do evento também
dando dicas de tratamentos para
as mamães, em seu estande.
Confira abaixo a listagem dos
vencedores do Show de Prêmios:

Sindicato premia dezenas de
metalúrgicos na Festa do Trabalhador

O Show de Prêmios distribuiu uma poupança de R$ 15 mil e oito Nissan March Zero Km.

O jovem premiado que
faturou sozinho um Carro
Zero Km fez a festa no palco

Outros premiados com a
direção do Sindicato. Ao todo
foram distribuídos 35 prêmios
entre extras e principais. Esta
foi a festa do Sindicato que
mais presenteou o trabalha-
dor com automóveis

As mamães fizeram a festa no
palco com a dupla Jô e
Samuel

O rock da banda Madame
Zero agitou os metalúgicos

A diversidade musical dos
rapazes do Infra Vermelho já
é presença garantida nas
próximas festas

O frio não desanimou ninguém!
Os trabalhadores lotaram a

festa na Ilha São João


