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Amanhã, todos devem entrar
pela passagem superior

Amanhã, o sindicato vai
realizar a primeira assem-
bléia da campanha salarial
2008, após a aprovação
da pauta, realizada no dia
4/4. A direção tem busca-
do, a todo o momento, o di-
álogo com a direção da
empresa desde a primeira
reunião de negociação do
acordo coletivo. Em ne-
nhum momento houve al-
guma postura intransigen-
te ou autoritária, como a
empresa tem colocado em
seus informativos. A decisão
de recusar na mesa e não
levar à assembléia, tanto a
primeira proposta, de ape-
nas reposição do INPC,
quanto à segunda, de ape-
nas a migalha de 1% de
aumento real, acima da in-
flação, foi por entender que
não representa uma pro-
posta digna a ser levada à
apreciação da categoria.

Como já foi afirmado

desde que esta dire-
toria assumiu a dire-
ção do sindicato, em
setembro de 2006, o
compromisso é com
recuperação salarial
da categoria, que
nos últimos dez anos
sofreu, com os acor-
dos políticos saca-
nas, assinados pela
diretoria passada.

Os trabalhadores
mais antigos da
CSN se lembram
que, em troca de
abono salarial, a di-
reção passada assi-
nou acordos com re-
ajuste abaixo da inflação,
alguns deles inclusive com
reposição salarial zero. Isso
acarretou o achatamento
salarial dos funcionários da
empresa. As perdas, até o
ano passado, somavam
33%. Com o reajuste con-
seguido no acordo passa-

do, hoje esta perda está em
torno de 31,5%.

Esta direção entende
que esta recuperação sa-
larial não vai acontecer
de uma só vez, mas, aos
poucos, a cada acordo,
será recuperado o que foi
entregue pela �pelegada�

que estava á frente do
sindicato.

E mais, Renato afirma:
�É o nosso compromisso
e reafirmamos: não assi-
namos acordo sem au-
mento real que esteja fora
da média dos acordos as-
sinados à nível nacional�.

Como foi informado no
boletim de ontem, a empre-
sa enviou oficio à direção do
sindicato, convocando para
nova rodada de negociação

Hoje tem reunião com a CSN
hoje à tarde. E para demons-
trar que esta direção não é
intransigente e autoritária,
estará presente, como já afir-
mou. Mas espera-se que a

reunião seja, de fato, para
que a empresa apresente al-
guma proposta. E não fique
na lengalenga na mesa.

Após a reunião, a direto-

ria vai informar aos compa-
nheiros o resultado da nego-
ciação no turno de zero hora
e, amanhã, durante a as-
sembléia.
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PLR  da  CSN
�Estamos

aguardando�

K&K
Sindicato cobra da
direção da empre-
sa mais respeito

aos trabalhadores
O sindicato se reuniu

com a direção da empresa
K&K e cobrou as providên-
cias do gerente que estava
criando problemas com os
trabalhadores. E a partir de
agora vai estar observando
caso a má conduta do ge-
rente continue. �Estamos de
Olho�, afirma a direção.

Manifestação contra o INSS
DIA 28/5 - A PARTIR DAS 10 HORAS,  EM FRENTE AO INSS -CENTRO

A CSN impetrou man-
dato de segurança para
tentar derrubar a liminar
obtida na 3ª Vara do
Trabalho de Volta Re-
donda, que suspendeu a
eleição da comissão da

PLR que ocorreria entre
os dias 24 a 28 de abril
passado.

O sindicato está
acompanhando a ação
no tribunal que, até hoje,
não foi julgada. A em-

presa tem trinta dias,
conforme determinou a
liminar, para convocar
uma nova eleição. Se-
gundo o art. 2° da lei
10101/2000, é direito
do trabalhador escolher

o critério entre a comis-
são ou acordo coletivo
(sindicato).

A direção do sindica-
to está confiante que o
tribunal irá manter a de-
cisão da liminar.

CSN demite diretor
do sindicato

A CSN acaba de demitir,
em uma atitude sumária e
arbitrária, um dos diretores
deste sindicato. O compa-

nheiro é o Joel de Freitas Alves
que trabalhava na área GDE.

O sindicato acionou o
seu departamento jurídico

que estará entrando na
justiça, nos próximos dias,
para entrar com o pedido
para sua reintegração.

Comau
Dia 15, sai o
adiantamento

da PLR
O sindicato in forma

que, no próximo dia 15, a
empresa Comau vai pagar
aos trabalhadores o adian-
tamento da PLR, no valor de
R$ 400,00.

Reajuste para
aposentado sob ameaça
O governo acaba de iniciar

uma ofensiva para derrubar na
Câmara os ganhos obtidos no
Senado pelos aposentados e
pensionistas. O governo é con-
trário a duas iniciativas do se-
nador Paulo Paim (PT-RS), apro-
vadas no dia 9 de abril último:
a emenda que concede aos be-
nefícios, acima de um salário mí-
nimo, o mesmo critério de rea-
juste do piso nacional e o proje-
to que extingue o fator previden-
ciário (PLS 296/03). Alega que

provocariam grande desequilí-
brio nas contas da Previdência.

Só a emenda que atrela os
benefícios à nova regra de rea-
juste do salário mínimo aprova-
da no PLC 42/07 � reposição
da inflação pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor
(INPC) mais o crescimento real
da economia de dois anos an-
tes (aumento do PIB de 2007)
� custaria R$ 4,5 bilhões anu-
ais aos cofres da Previdência.

Com apoio maciço das

centrais sindicais e de entida-
des dos aposentados, que já
começaram a se mobilizar
para aprovar as duas propos-
tas na Câmara, Paim foi cha-
mado para participar dos de-
bates com os deputados em
audiência, no dia 14 de maio,
na comissão especial que ana-
lisará o projeto de reajuste do
salário mínimo ou na Comis-
são do Trabalho.
Fonte: jornal do senado
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