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Trabalhadores dizem

à �migalha� da CSN
NÃO

O sindicato estava certo quando recusou as duas primeiras propostas
da empresa! Nesta sexta-feira, quase cinco mil trabalhadores disseram

não à proposta que a CSN ofereceu aos metalúrgicos,
durante a última rodada de negociação.

Resultado da apuração:
NÃO 4.283 91,50%
SIM              380             8,12%
BRANCOS       2   0,04%
NULOS      16   0,34%
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Manifestação contra o INSS
DIA 28/5 - A PARTIR DAS 10 HORAS,

EM FRENTE AO INSS -CENTRO

Após a grande vitó-
ria que o sindicato e os
trabalhadores da CSN
tiveram nesta última
sexta-feira, esta direto-
r ia já marcou para
quarta-feira, 14, a pró-
xima assembléia que
reunirá os trabalhado-
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Assembléia quarta-feira,
às 7h, na passagem

superior
res,  tanto da CSN
quanto das terceiras,
para decidir os próxi-
mos passos que o sin-
dicato irá tomar apon-
tando para uma cam-
panha salarial que res-
ponda as expectativas
dos trabalhadores.

O sindicato agrade-
ce a resposta dos tra-
balhadores que votaram
de forma confiante e co-
rajosa na posição de-
fendida por esta dire-
ção. E conta com a par-
ticipação de todos na
luta pelo aumento real.

Aos trabalhadores
das empresas da base
do sindicato, que já fe-
charam o acordo cole-
tivo com reajuste sala-
rial baseado no índice
do INPC e mais au-
mento real, receberão
o aumento de 8,02%,
entre elas, as perten-

O INPC de maio de 2007 a
abril de 2008 é de 5,90%

centes ao Consórcio Mo-
dular e a Peugeot.

Na avaliação do sin-
dicato, este percentual de
reajuste significa um
grande avanço na políti-
ca que o sindicato tem de-
senvolvido na sua gestão
para recuperar as perdas
do poder aquisitivo dos

metalúrgicos da Região
Sul Fluminense. Embo-
ra, muitas empresas te-
nham oferecido abonos,
o sindicato prioriza a
luta pelo aumento real
de salário, garantindo o
ganho verdadeiro, o
que vai incidir sobre to-
dos os seus benefícios.

O sindicato tem rece-
bido diversas denúncias
de que as chefias não
estão respeitando o ho-
rário de refeição dos tra-
balhadores.

A direção está apu-
rando as denúncias e,
se forem comprovadas,
estará tomando as de-
vidas providências le-
gais e cabíveis.

Magnesita
Atenção

direção da
Magnesita

Trabalahdores não
esqueçam. Na próxima
quinta-feira, dia 15, às
19 horas, tem a reu-
nião conjunta com o
Sindicato dos Rodoviá-
rios e  Metalúrgicos.
Juntos, haverá um de-
bate sobre os proble-
mas que os companhei-
ros estão enfrentando
dentro da empresa e
encaminhar soluções.

Biondo
Trabalhador:
reunião na
quinta-feira


