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As negociações com o
Metalsul (sindicato patro-
nal) não avançaram.

 A única proposta apre-
sentada na mesa de ne-
gociação previa um rea-
juste salarial de 6%, que é
somente o INPC acumu-
lado, no período de maio
de 2007 a abril de 2008,
que fechou em 5,9%.

 A propos ta não
atende às reivindica-
ções dos trabalhadores
e foi recusada pelo sin-
dicato na mesa de ne-
gociação.

Hoje, haverá uma

Negociações entre Sindicato
e  Metalsul continuam

ACORDO COLETIVO 2008/2009
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nova rodada de negoci-
ação com o Metalsul. E
o sindicato espera que os
representantes do Metal-
sul apresentem propostas
de reajuste salarial, inclu-
indo aumento real de sa-
lário e benefícios sociais
para os trabalhadores.

Até agora, os acordos
já fechados pelo sindica-
to com algumas empre-
sas da região garantiram
um reajuste mínimo de
8,02%, que é o INPC mais
2% de aumento real. E
com o crescimento nos be-
nefícios atuais e novas con-

O sindicato convoca
os trabalhadores para a
manifestação em repúdio
as irregularidades na
agência do INSS em Vol-
ta Redonda, contra os in-

deferimentos de aposen-
tadorias dos trabalhado-
res e a demora na con-
cessão dos benefícios.

O ato será realizado
em frente ao INSS.

Manisfestação no INSS
Dia 28 de maio a partir de 10h

quistas para a categoria.
Na próxima semana se-

rão realizadas assembléias
com os trabalhadores, por

empresas, para discussão
sobre os rumos da cam-
panha salarial. Fiquem
atentos e mobilizados.

Trabalhadores da CSN dizem NÃO
a proposta da empresa

Os trabalhadores da
CSN acompanharam a
orientação do sindicato e
disseram um grande
NÃO à migalha apre-
sentada pela empresa na
semana passada. A vo-
tação contou com a par-
ticipação de 4.681 tra-

balhadores, desse total,
4.283 recusaram a pro-
posta. A proposta previa
uma reajuste com base
no INPC mais 1% de au-
mento real e alguns be-
nefícios que não atendi-
am as necessidades dos
trabalhadores.


