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Diga NÃO à �migalha�
oferecida pela CSN

A direção do sindi-
cato, mesmo não con-
cordando com esta
proposta e para de-
monstrar que não é in-
transigente e autoritá-

Um dia após divulgar o balanço
trimestral e anunciar novos planos
de expansão, uma série de
investimentos para alcançar a
posição de segunda maior
siderúrgica do mundo, a CSN tem
a coragem de apresentar
novamente uma �migalha� para
os seus �colaboradores�.
Veja a proposta:

ria, vai levar esta pro-
posta a apreciação da
categoria. A votação
vai ocorrer nesta sex-
ta-feira, dia 9, no ho-
rário de 6h30 às 18h,

na Praça Juarez Antu-
nes. É fundamental
que a grande maioria
dos trabalhadores par-
ticipe e registre atra-
vés do voto, por escru-

tínio secreto, o NÃO
à �migalha� que a
empresa está ofere-
cendo diante do tama-
nho do crescimento
de seus lucros.

> REAJUSTE: INPC + 1 de aumento real/
produtividade

> CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 50,00, com a
participação de 10% do funcionário

> PLANO DE SAÚDE: a assistência médica
dos dependentes do sexo masculino se ex-
tende de 18 para 21 anos

> CRECHE: o atendimento passa de 4 para 5
anos
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Metalsul/Contratadas
K&K

Assembléia para
discutir a PLR

A assembléia que vai deli-
berar sobre a PLR será no dia
12/4, segunda-feira, às 14h,
na sede do sindicato (Rua
Gustavo Lira, 9 - Centro).
Compareça para opnar sobre
a aprovação ou não do valor
oferecido pela empresa.

Manifestação contra o INSS
DIA 28 DE MAIO - A PARTIR DAS 10 HORAS,

EM FRENTE AO INSS -CENTRO

Sankyu
Acordo Coletivo

EMPRESAS: VAIS, EASE, MAGNESITA, MP
TRAFOS, EMAC, ACS E TASK POWER

Sindicato patronal
oferece apenas 1%

de aumento real
Seguindo os mesmos pas-

sos da CSN, o sindicato pa-
tronal, representando as
empresas Vais, EASE, Mag-
nesita, MP Trafos, EMAC,
ACS, Task Power, ofereceu o
reajuste pelo índice do INPC,
mais 1% de aumento real e
mais nada.

A direção deste sindica-

to (como não poderia ser
diferente) não vai nem se dar
o trabalho em levar a apre-
ciação dos trabalhadores.
Entende-se que esta propos-
ta econômica não se resu-
me apenas nos ítens econô-
micos, pois está sendo rei-
vindicado aumento na bo-
nificação das horas extras e

na hora noturna. Além das
cláusulas sociais que, até
agora, não houve resposta.

Após a discussão, ficou
agendada a próxima reu-
nião para terça-feira, dia
13, às 14h. E, desta vez,  o
sindicato espera que o Me-
talsul não fique na mesma
lengalenga que a CSN.

Será no dia 14 de  maio,
quarta-feira, a próxima reu-
nião sobre o acordo coletivo
dos trabalhadores da
Sankyu. E, em seguida, o sin-
dicato estará informando o re-
sultado aos trabalhadores.

Comau
A próxima reunião de nego-

ciação sobre o acordo coletivo
será  no dia 12 de maio, se-
gunda-feira. E o sindcato espe-
ra que a empresa reconheça o
valor de seus trabalhadores ofe-
recendo um aumento real dig-
no e mais outras melhorias.

Acordo Coletivo

TRECHOS DA ENTREVISTA CONCEDIDA PELO PRESIDENTE
DA CSN AO JORNAL VALOR ECONÔMICO, DIA 8/5/2008.

Gerente geral
e gerentes
NÃO VOTAM
A direção do

sindicato já avi-
sou que gerentes
e gerente geral
não votam. E
não adianta

fazer pressão!


