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Sindicato garante a
data-base e CSN marca

nova negociação
Ontem , o sindicato

recebeu um novo ofício
da CSN, agendando
para o próximo dia 8, às
14h, uma nova rodada
de negociação, após ter
sido garantida a prorro-
gação da data-base.

A direção do sindica-
to enviou, na última
quarta-feira, 30/04,
oficio à CSN solicitan-
do prorrogação da
data-base. O docu-
mento foi enviado na
parte da tarde, após
aguardar até o ultimo
minuto que a direção
da empresa convocas-
se reunião para apre-
sentar uma proposta
que, minimamente, me-
reça a apreciação dos
trabalhadores.

Em seu boletim inter-
no, o �Chama 609�, a

empresa informa que,
para manter a tranqüi-
lidade de seus colabo-
radores, ela garante a
prorrogação da data-
base e ainda acusa o
sindicato de ser arbitrá-
rio e autoritário.

Na verdade, quem
tem tido uma postura
autoritária e de desva-
lorização de seus �cola-
boradores� é a direção
da empresa, que insiste
nesta proposta ridícula
de apenas 1% de au-
mento real (e mais
nada). Afinal, durante
anos, os trabalhadores
sofreram o arrocho sa-
larial, acumulando per-
das de mais de 30%. E,
além disso, em dois
anos consecutivos, os
reajustes dos salários
dos trabalhadores foram

barganhados por míse-
ros abonos. Só aí foram
mais de 8% de perdas.

E, para mostrar que
esta direção não é in-
transigente e autoritá-
ria, será levada à apre-
ciação dos trabalhado-

res a terceira proposta
da empresa.  A vota-
ção será, por escrutí-
neo secreto, no próxi-
mo dia 9, (sexta-feira)
no horário das 6h30 às
17h30, na Praça Jua-
rez Antunes.
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O salário dos
trabalhadores da guarda
patrimonial da CSN
realmente é uma
vergonha. Chegou as
mãos do sindicato uma
cópia do contra-cheque
de um trabalhador que
tem o cargo de vigilante
e vejam que absurdo!

Primarização terceirizada

Trabalhadores tem denun-
ciado ao sindicato que na área
GDL, da CSN, ocorreu troca de
produto para que justifique a
retirada da periculosidade dos
trabalhadores. A empresa
substituiu o querosene pelo de-
sengraxante Prograx Eco 75.

Os funcionários estão di-

CSN troca de produto para
enganar trabalhador e não

pagar a periculosidade
zendo que este produto é tão
tóxico quanto o próprio que-
rosene. E chega a ser pouco
suportável entre os trabalhado-
res. Além disso, o produto é in-
flamável e coloca a vida de to-
dos em risco já que as peças
têm que ser mergulhadas den-
tro do tanque com o tal pro-

duto para serem limpas.
A direção deste sindicato

esclarece que qualquer su-
pressão dos adicionais,
seja ele de insalubridade
ou periculosidade, deve ser
precedida de inspeção fis-
cal da DRT/VR.

Lengalenga nas terceiras
TERCEIRAS

Como há vários anos,
as empresas terceiriza-
das da CSN continuam
com a mesma lengalen-
ga. Algumas reuniões já
foram feitas e, mesmo
assim, as negociações
não avançam. Parece até

que não conseguem tomar
suas decisões sozinhas e es-
peram que a CSN determi-
ne o que fazer.

Com o sindicato patronal
(Metalsul) já ocorreram duas
reuniões e nada. A próxima
reunião será na quinta-feira,

dia 8. Já a Comau estará
em mesa com o sindicato na
sexta-feira, dia 9.

A Sankyu, após a reunião
de ontem, foi apresentada
somente o reajuste salarial,
baseado no INPC. Já as de-
mais cláusulas do acordo

foram discutidas mas a
empresa dará sua posição
na próxima reunião.

Em função da demora
nas negociações, o sindi-
cato já garantiu junto às
empresas a prorrogação
da data-base.

Biondo
Metalúrgicos se

reunem com
rodoviários para

discutir problemas
com a Biondo

Ontem, o presidente Rena-
to se reuniu com o presidente
do sindicato dos rodoviários
para discutir os problemas que
os companheiros que traba-
lham na Biondo estão passan-
do. E no próximo dia 15, às
19h, na sede do Sindicato dos
Rodoviários (Rua 4, nº 236)ha-
verá nova reunião para encon-
trar soluções para os proble-
mas. Você trabalhador da Bi-
ondo está convocado!

Manifestação contra o INSS
DIA 28/5 - A PARTIR DAS 10 HORAS,

EM FRENTE AO INSS -CENTRO


