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Assembléia dos
metalúrgicos demonstra

a união da categoria
A assembléia realiza-

da ontem, na passagem
superior, demonstrou à di-
reção da CSN e às con-
tratadas que a categoria
sabe o que quer. E, prin-
cipalmente, que está uni-
da a direção do Sindica-
to para buscar um rea-
juste salarial digno.

Cerca de 4 mil meta-
lúrgicos participaram e
aprovaram o encaminha-
mento feito pela diretoria
do sindicato, que apontou
que, se a CSN e demais

empresas não apresenta-
rem uma proposta decen-
te de reposição salarial até
esta sexta-feira (dia 16),
os trabalhadores iniciarão,
a partir de terça-feira, dia
20, uma operação tarta-
ruga e, posteriormente,
um boicote ao refeitório.

A operação tartaru-
ga significa que os tra-
balhadores não dei-
xam de cumprir o tra-
balho, mas diminuem
o ritmo na hora de
executar as tarefas.

A direção do sindica-
to está aguardando que
as empresas marquem

novas reuniões para a
negociação do acordo
salarial 2008.

�Cuidado com os
pardais daninhos�

Juarez Antunes, ex-dirigente sindical e ex-prefeito de Volta Redonda, sempre dizia: �Toda
campanha salarial, eles aparecem, os pardais daninhos, dividindo a categoria para fazer o
jogo dos patrões�.

E esta direção, que tem demonstrado o verdadeiro compromisso com a luta dos trabalhado-
res por aumento real e melhores condições de trabalho, parece está enfrentando os �extremos�.
De um lado, aqueles que defendem o radicalismo inconsequente. E do outro a �pelegada�.

Mas esta diretoria não teme. Foi eleita pelos metalúrgicos do chão-de-fábrica e que sabem
que nunca vai vender ou trocar por qualquer abono os direitos dos trabalhadores.

Este sindicato voltou a ser o instrumento na luta pela defesa dos direitos e maiores con-
quistas da categoria.
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Manifestação contra o INSS
DIA 28/5 - A PARTIR DAS 10 HORAS,

EM FRENTE AO INSS -CENTRO

participem!!!

Sankyu

O sindicato já enca-
minhou à direção da
empresa Sankyu a ques-
tão da periculosidade
dos trabalhadores da
CTE, que, assim como
os funcionários da CSN,
devem receber o mesmo
tratamento.

PPPPPaciência tem limite!aciência tem limite!aciência tem limite!aciência tem limite!aciência tem limite!
O sindicato está

aguardando a posição
da empresa e, caso a
Sankyu não tome as de-
vidas providências, esta
diretoria vai tomar as me-
didas judiciais cabíveis.

A direção do sindi-
cato recebeu ofício da
CSN, comunicando a
realização da eleição
da CIPA (Comissão In-
terna de Prevenção de
Acidentes) para gestão
2008/2009.  A eleição
será nos dias 4 e 5 de

Eleição da
CIPA na CSN

junho e o sindicato
acompanhará a votação
e apuração do resultado.

A CIPA é fundamental
para a segurança dos tra-
balhadores, pois é seu pa-
pel cuidar para que o am-
biente de trabalhado es-
teja seguro e sem risco de

acidentes. Por isso, é im-
portante que os traba-
lhadores votem em
companheiros que
combatam a negligên-
cia ou imprudência no
cumprimento de nor-
mas de segurança e hi-
giene na empresa.

Periculosidade dos
trabalhadores

da CTEO sindicato acaba de
tomar conhecimento de
que a CSN aumentou
em 25% a mensalidade
de sócio do Clube Re-
creio dos Trabalhadores.
Todas as outras ativida-
des também receberam
este reajuste.

O Clube Recreio fica
25% mais caro no

bolso do trabalhador
Mesmo depois da pri-

vatização, os sócios não
eram obrigados a pagar
nenhum valor para fre-
qüentar o clube. Agora,
além de pagar um valor
absurdo de mensalida-
de, ainda paga para
exercer outras atividades

no clube.
Como é que a empre-

sa onera em 25% as ta-
xas do clube aos funcio-
nários associados e não
repassa este aumento
aos seus �colaborado-
res�? Está faltando, no
mínimo, coerência!

Cesta básica
da CSN está

25% mais
cara

Nos últimos 8 meses,
o custo da cesta básica
está pesando mais no
bolso do trabalhador.
Acumulando um aumen-
to 25%.

Em outubro de 2007,
a mesma cesta básica
custava ao funcionário da
CSN R$ 38,90 e em
maio de 2008 está cus-
tando R$ 49,00.


