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9º Natal Metalúrgico
repetiu o sucesso

de público
O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense comemorou o sucesso do
seu 9º Natal Metalúrgico, com a
distribuição  de R$ 65 mil em poupan-
ças entre várias outras premiações.
Os beneficiados foram:
CSN:  Marcelus dos Santos, Lucas
Abraão Medeiros, Leandro Fragoso
Ferreira, Valdevino Bastista da Silva,
Charles Marques Victorino, Carlos
André Gomes, Jonny Edson Teixeira
Mendonça, Paulo Ribeiro Vieira,
Sergio Mendes Antunes da Silva,
Wesley Silva Pereira.
Arcelor Mittal: Adriano da F. Soares.
Cinbal: Vander Gomes da Silva.
AKC: Alvino Rodrigues Fabio.
Maxion Condo: Valdemir Almeida.
Magnesita: Cassiano Augusto Jose.
Além de dezenas de outros  prêmios
sorteados durante o evento.
“Ficamos muito felizes em distribuir
prêmios aos nossos companheiros
metalúrgicos. Apesar da crise, fize-
mos um esforço para que fosse
realizado o evento. Sabemos que a
situação está complicada para
todos os trabalhadores, mas não
podíamos deixar de proporcionar um
momento como este, de confrater-
nização e lazer entre as famílias
metalúrgicas', afirma Silvio Campos,
presidente.

Milhares de metalúrgicos se reuniram no último domingo de novembro
para confraternizar na 9ª festa promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos

com distribuição de R$ 65 mil entre os sócios, além de outros prêmios



Arcelor Mittal negocia
renovação do acordo de

turno com sindicato
O Sindicato  dos  Metalúrgicos
do Sul Fluminense deu início
às negociações com os repre-
sentantes da Arcelor Mittal
para renovação do acordo de
turno de 8 horas dos trabalha-
dores da empresa, que venceu
em 30/11.
Durante a reunião, foi citada a
questão das férias coletivas
nas unidades de Resende e
Barra Mansa, que só retor-
narão no início de janeiro. Esse
fato inviabilizou a negociação
do acordo já que não ficaria
garantida a participação da
maioria dos trabalhadores.
A empresa vai apresentar uma

Sindicato retomará as negociações sobre o acordo do turno após o
retorno das férias coletivas nas unidades de Resende e Barra Mansa

proposta na próxima reunião
com o sindicato, marcada
para o dia 20 de janeiro. E, caso
seja aprovada, o acordo terá
vigência a partir de 1/12/2019
a 30/11/2021.

A direção do sindicato entende
que esse tempo será suficiente
para que a empresa estude
uma proposta que possa ser
digna de ser levada à votação
dos trabalhadores.

PERÍODO DE
RECESSO

O corpo de funcionários do
Sindicato  dos Metalúrgicos
entrará em férias coletivas a

partir do dia 19/12. Retornando
às suas atividades normais no

dia  20/1/2020.


