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Trabalhadores da Magnetto
aprovam proposta

Os trabalhadores da
Magnetto aprovaram , em
votação por escrutínio
secreto, na última quarta-
feira, dia 30, a proposta
para o acordo coletivo
2008/2009, negociada
pelo sindicato.
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Com a aprovação da
proposta os traba-
lhadores  garantiram um
acordo com ganho e
avanços importantes
para a categoria.

 A proposta aprovada
pelos trabalhadores

prevê um reajuste com
base no INPC mais
aumento real, abono
salarial, PPR e um
reajuste nos benefícios
de auxil io material
escolar e no ticket
alimentação, entre outros.

Esse avanço é fruto da
mobilização e do com-
prometimento do sin-
dicato com os traba-
lhadores da Magnetto. E
nos próximos anos
fortaleceremos a luta e
conquistaremos muito mais.

Na Benteler as
negociações do acordo
coletivo 2008/2009 estão
paradas. Caso as
negociações não
comecem a avançar o
sindicato mobilizará os
trabalhadores para
discutir possíveis
paralisações na empresa.

A empresa já adiou
por duas vezes as reuniões

marcadas e agora
remarcou a  negociação
para o dia 12 de maio.
Esperamos que não adie
novamente essa reunião
e traga propostas que
atendam a pauta de
reivindicações dos traba-
lhadores. O melhor seria
que ela antecipasse a
negociação e pare de
enrolar.
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