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CSN enrola na mesa para
tentar ganhar tempo

É muito pouco!!!

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos acha essa
proposta insuficiente e chama a categoria, a exemplo
da votação passada, a dizer NÃO bem alto, em mai-
oria absoluta, para que a CSN reveja os critérios de
valorização aos seus trabalhadores.

INPC+1,5% de aumento real
Cartão ticket no valor de R$ 70,00 (sendo que

10% serão pagos pelos trabalhadores)
A direção da CSN parece que não quer ver a rea-

lidade, que esta política de arrocho salarial e de des-
valorização de seus trabalhadores, só tem trazido pre-
juízo a ela mesmo, que está perdendo profissionais de
alto nível em função dos seus baixos salários.

Já passou da hora de valorizar seus trabalhadores,
nivelando e praticando os salários que são pagos em
outras empresas do ramo metalúrgico.

VOTAÇÃO NO DIA 23 DE MAIO, 6H30 ÀS 18H, NA PÇ. JUAREZ ANTUNES

A Comissão que está negociando pela empresa
acha que é esperta. Após transferir a reunião que
seria ontem, às 14h, para às 17h30, os represen-
tantes da empresa não apresentaram nenhuma nova
proposta em mesa de negociação e propuseram que
a rodada de negociação fosse realizada hoje, às 10h.

Este tipo de manobra tem o claro e único objetivo
de tentar ganhar tempo para começar as reuniões
de convencimento no interior da Usina. Engana-se a
CSN de que, mesmo com este tempo, através das
reuniões de convencimento, ela conseguirá que os
trabalhadores aceitem a migalha que está oferecen-
do. E pior, mais uma vez, a empresa tenta pressionar
o sindicato para que a proposta seja levada à vota-
ção por aclamação.

Não adianta. Esta direção não vai aceitar pressão
e, como tem sido dito, o sindicato vai levar a nova
proposta à votação, por escrutínio secreto, na próxi-
ma sexta-feira, dia 23, a partir das 6h30, na Praça
Juarez Antunes.

Veja a proposta abaixo:


