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Contratadas e Metalsul

Negociação com
a CSN não avança

Ontem, na primeira reunião com a CSN, após a entrega da pauta,
os diretores do sindicato passaram cinco horas em reunião com

a direção da empresa e nada foi fechado.

Já foi entregue a
pauta de reivindica-
ções dos trabalhado-
res das empresas con-
tratadas Sankyu e Co-
mau respectivamente.
Desde a semana pas-
sada, o sindicato está

Após ser entregue a
pauta de negociação
dos trabalhadores liga-
dos às empresas do Me-
talsul, foi agendada
com o Sindicato dos
Metalúrgicos a primei-
ra reunião que dará iní-

Parece até filme repeti-
do. Na primeira reunião de
negociação com a CSN
sobre o acordo coletivo, os
Recursos Humanos da em-
presa e os gerentes roda-
ram, rodaram e não dis-
seram nada. Fizeram a
proposta de iniciar a dis-
cussão pelos itens sociais.
E a direção do sindicato
aceitou, mas, na verdade,
não apresentaram nada.

Parece até filme repeti-

do. Os metalúrgicos da
CSN devem lembrar que,
no ano passado, a empre-
sa só começou de fato a
negociar após as assem-
bléias realizadas pelo sin-
dicato, que apontaram o
estado de greve.

Espera-se que, este ano,
seja diferente. E que na
reunião de hoje, a comis-
são desenrole e comece a
discutir os itens reivindica-
dos pelos trabalhadores.

Comau/Sankyu Metalsul
aguardando ser cha-
mado por cada uma
delas para negociar, já
que, a partir deste ano,
a maioria das empre-
sas optou por negociar
em separado com o
sindicato.

cio às negociações. A
reunião será amanhã,
dia 17 de abril, na
sede do sindicato pa-
tronal. Depois da reu-
nião, informaremos o
resultado aos traba-
lhadores.
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Abuso de poder e
falta de respeito

Comau
O sindicato agendou

reunião com os Recursos
Humanos da empresa para
hoje, 14h, para tratar da
antecipação da PLR de
2008 e o pagamento das
horas atrasadas do Des-
canso Semanal Remunera-
do (DSR). A empresa ficou
de dar uma resposta nes-
ta reunião.

Parece que a direção da
CSN não escuta. Já enca-
minhamos diversas recla-
mações de trabalhadores
sobre o apadrinhamento a
alguns �chegados� do
coronel da guarda patri-
monial da empresa. Pa-
rece que quanto mais a
direção do sindicato re-
clama com os Recursos
Humanos da empresa, o
coronelzinho aperta mais
o cerco.

O sindicato recebe vá-
rias reclamações, sema-
nalmente, sobre a práti-
ca de humilhação e de
ameaças sobre os traba-
lhadores. Segundo infor-
mações, para se identifi-
car os �meninos do co-
ronel�, basta ver nas cos-
tas o emblema FAR.

Tudo tem limite, pela
última vez, esta direção
vai encaminhar pedidos
de providências ao RH.
Mais uma reclamação e
o sindicato vai encami-
nhar a denúncia como as-
sédio moral ao Ministé-
rio Público.

Guarda
Patrimonial

da CSN

Os trabalhadores da
área da Coqueria na Usi-
na Presidente Vargas es-
tão fazendo várias denún-
cias ao sindicato sobre a
forma humilhante e des-
respeitosa do gerente
com os trabalhadores.

Aliás, o sindicato já
vem recebendo denúnci-

as de trabalhadores liga-
dos a outras áreas da
empresa também. E todas
vêm sendo encaminhadas
aos Recursos Humanos da
empresa.

A direção do sindicato
informa que, caso esses
problemas continuem, es-
tará acionando o seu de-

partamento jurídico para
encaminhar as denúncias
ao Ministério Público.

Não há intenção de in-
terferir na forma adminis-
trativa da empresa, mas,
quando afeta aos traba-
lhadores, aí passa a ser
um problema desta enti-
dade de classe.

Gerência da Coqueria da CSN

Os senadores aprova-
ram, nesta última quar-
ta feira (9), o Projeto de
Lei Complementar 42/
03, que regulamenta o
reajuste do salário míni-
mo até 2023. O PLC pre-
vê que o salário mínimo

Aposentados
Aprovado no Senado a

vinculação do reajuste dos
aposentados ao salário mínimo

Os senadores tam-
bém aprovaram o pro-
jeto de lei que acaba
com o fator previdenci-
ário, o mecanismo apli-
cado no cálculo das
aposentadorias dos ser-
vidores públicos por

Fim do fator previdenciário
tempo de contribuição e
por idade.

O fator, criado duran-
te o governo Fernando
Henrique Cardoso, ba-
seia-se em quatro pon-
tos: a alíquota de con-
tribuição, a idade do tra-

balhador, o tempo de
contribuição à Previdên-
cia Social e a expectati-
va de sobrevida do se-
gurado.

Agora, esperamos que
os deputados mantenham
a decisão do senado.

Vestiário da Aciaria
A gerência da Aciaria

deve verificar as condi-
ções de higiene do ves-
tiário. Este vestiário, que
é usado pelos compa-

nheiros das empresas
Magnesita, Reframax, Ver-
zani  Sandrine e da CSN,
está em péssimas condi-
ções de uso.  Não tem

água quente nos chuvei-
ros, torneiras sem água,
sem portas, enfim, sem
condições adequadas
de uso.

será reajustado anual-
mente sempre levando em
conta a inflação e a vari-
ação do Produto Interno
Bruto (PIB) do período. No
entanto, uma emenda
proposta pelo senador
Paulo Paim (PT-RS), que

também foi aprovada pe-
los senadores, estende aos
aposentados o mesmo
reajuste pretendido para o
salário mínimo. Segundo
Paim, sua emenda benefi-
ciará nove milhões de apo-
sentados e pensionistas.


