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Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense Sul Fluminense, 25/6/2013.

Sindicato e CSN se
reunem hoje para

negociação

Os trabalhadores das empresas contratadas devem aguardar o fechamento do
acordo da CSN. Isso é necessário porque é o acordo da CSN que define o índice do
reajuste que será repassado às empresas terceirizadas. Ou seja, as empresas não
podem dar um reajuste maior do que o que será pago pela CSN. Por isso, é
necessário saber, antes de entrar em negociação, qual será o reajuste aprovado
para o acordo coletivo, que definirá o limite para o acordo das contratadas.

A reunião de negociação com a CSN, que estava
marcada para ontem, foi adiada para hoje, às 9h, no
Escritório Central. Amanhã (26/6) o sindicato soltará um
boletim com a nova proposta que a empresa apresentará.

Independente de como for essa proposta apresentada
pela CSN, a próxima votação já irá conter na cédula a
opção GREVE!

Baseado na Lei de Greve, o sindicato publicou hoje um
edital convocando essa assembleia. Contamos com a
participação do trabalhador para pressionarmos a empresa
e termos condições de fechar um acordo justo e digno.

A votação/assembleia será na quinta-feira (27/6) na
Praça Juarez Antunes, de 6h às 18h30.

CAMPANHA SALARIAL CSN 2013/2014

Contratadas terão que aguardar a CSN
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Sindicato só vai poder pagar
os valores do processo da

PLR até 5ª feira (27/6)
Em acordo com a Justiça, o sindicato tem até o dia 28

de junho para prestar contas ao juiz da 1ª Vara do
Trabalho de Volta Redonda pelo pagamento do processo
da PLR1 dos trabalhadores da CSN. O acordo feito com a
justiça foi que o sindicato pagaria aos beneficiados pelo
processo até o dia 27 de junho. E após esta data o
sindicato estará devolvendo os valores para à justiça.

Aqueles trabalhadores que não receberam seus valores
pelo sindicato deverão procurar o escritório do Dr. Murilo
(Rua 535, 347 - Nossa Senhora das Graças) que dará
informações sobre o procedimento.

Bicicletas e motos têm causado
acidentes na passarela do Retiro

Os trabalhadores que utilizam a entrada do Retiro
estão reclamando de funcionários que andam na
passarela, em bicicletas e motos, sem atenção ao
trânsito, causando  acidentes e inclusive atropelamentos.
O sindicato solicita a colaboração desses motociclistas,
antes que um acidente mais grave aconteça. Respeito e
segurança são deveres de todos!
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