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O Sindicato dos
Metalúrgicos está
convocando os tra-
balhadores da CSN
e das terceiras para a
próxima assembléia
que vai acontecer na
quarta-feira, dia 14,
às 6h45, para
decidir os próximos
passos da Campa-
nha Salarial 2008.

METALÚRGICOS DA CSN E TERCEIRAS

Todos na passagem
superior para assembléia
nesta quarta-feira, às 6h45
A união e a participação de todos

é a chave da vitória!
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Manifestação contra o INSS
DIA 28/5 - A PARTIR DAS 10 HORAS,

EM FRENTE AO INSS -CENTRO

Contratações sem
qualificação de mão-de-
obra têm causado aci-
dentes entre os trabalha-
dores das terceiras. E o
sindicato tem recebido
várias denúncias de que
a causa desses acidentes

Magnesita/Mastertemp

Horário de refeição na Magnesita

Ontem, aconteceu a pri-
meira reunião entre a em-
presa e o sindicato que es-
clareceu a pauta de reivin-
dicações dos trabalhadores
à direção da Comau. Ain-
da não foi definida a data
da próxima reunião, mas
acredita-se que será ainda
esta semana.

Comau
Acordo
coletivo

é a falta de euipamento de
segurança, falta de treina-
mento e de experiência em
exercer a função. Além da
falta de conhecimento e in-
teração na área.

Os metalúrgicos aci-
dentados atuam no repa-

ro geral da área GGLQ.
E, em pouco tempo, já
somam cinco acidentes.

O sindicato está apu-
rando e vai cobrar das
empresas a responsabili-
dade quanto a seguran-
ças dos trabalhadores.

Aumento de acidentes de trabalho

Sankyu
Acordo
coletivo

CSN fecha o
atendimento
odontológico

Já que o fechamento do
atendimento odontológico
da CSN é fato consumado,
bem que a empresa poderia
fechar acordo com a Unio-
donto, com 15 anos no mer-
cado, já que o sindicato es-
tabeleceu um convênio com
a cooperativa. Empresas
como a Volks e a Peugeot já
aderiram à idéia.

O sindicato vem atenden-
do às necessidades de trata-
mento aos trabalhadores da
base com satisfação, através
dos serviços da Uniodonto. E
a CSN deveria seguir o mes-
mo exemplo, em vez de se
aventurar no mercado com
empresas, que não tem a
mesma competência.

As negociações com a
empresa Sankyu estão para-
lizadas. Na primeira reunião,
ocorrida na semana passada,
os representantes da empre-
sa condicionaram as negoci-
ações sobre o acordo coleti-
vo ao resultado do acordo
coletivo com a CSN. Ou seja,
só voltará a negociar com o
sindicato após o término da
negociação com a CSN.

E, como se não bastas-
se, a discussão sobre a PLR
também só vai acontecer
após o término das negoci-
ações sobre o acordo cole-
tivo da empresa.

CSN

Em função das vári-
as denúncias feitas so-
bre o desrespei to ao
horário de refeição dos
trabalhadores, o sindi-

cato decidiu dar entrada
na DRT ped indo uma
mesa redonda para dis-
cutir o caso.

Esta direção entende

que se trata de abuso e
falta de respeito com os
t rabalhadores e,  por
isso, está tomando as
devidas providências.

Vai pagar ou não vai?
Horário de refeição da CSN

Na área da Laminação a frio, os trabalhadores só estão conseguindo 30 minutos para
fazerem a sua refeição. O sindicato cobrou da empresa o pagamento dessa diferença e
nem o gerente geral e tampouco o RH da empresa sabem informar se vão pagar. Ainda
estamos aguardando a posição da empresa.

Por que os gerentes
votaram na assembléia

de sexta-feira
O sindicato vai recor-

rer à Justiça sobre a limi-
nar que autorizou que os
gerentes  votassem sobre
a proposta oferecida pela
CSN aos trabalhadores,
pedindo a reconsideração

da antecipação de tutela.
O sindicato entende

que o gerente e gerentes
gerais são prepostos da
empresa. Portanto defen-
dem o interesse da empre-
sa (capital).


