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Trabalhadores da CSN
aprovam aumento de 8,02%
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A proposta foi
apresentada na ulti-
ma sexta feira, 30/05
ao sindicato e a deci-
são dos trabalhadores
aconteceu durante a
esta segunda-feira,
2/6. Participaram
6.928 funcionários.
Sendo que 4.944
(71,37%) votaram
pela aprovação da
proposta e 1.972
(28,46%) pelo não.
Houve ainda 6 votos
em branco e 6 nulos.

O sindicato enten-
de que o atual qua-
dro financeiro da
empresa favorecia
uma oferta melhor.
Mas ao todo foram
cinco propostas ne-

Em votação por escrutínio secreto, realizada ontem, na Praça Juarez
Antunes, os metalúrgicos da CSN aprovaram a proposta da empresa

de INPC pleno (5,9%),mais 2% de aumento real, somando
um total de 8,02% a ser pago retroativo a maio, mais o cartão

alimentação no valor de R$ 100,00 ao mês, (sendo 10%
pago pelo trabalhador).

gociadas com a dire-
ção da CSN, sendo
duas rejeitadas na
própria mesa de ne-
gociação. E esta di-
reção não tem dúvi-
da que a proposta do
realinhamento sala-
rial influenciou dire-
tamente no resulta-
do da votação.

Este projeto da em-
presa já vinha sendo
defendido pela dire-
ção do sindicato
como uma forma de
valorização e recupe-
ração dos  salários
dos profissionais que
vêm recebendo bem
abaixo do mercado.
Além disso, evitando
a evasão dos profis-

sionais para outras
empresas.

Infelizmente, este
realinhamento não
vai ser aplicado a to-
dos os funcionários,
que sofreram nos úl-
timos quatorze anos,
com a política de tro-
ca de aumento real
por abono.

Os metalúrgicos da
CSN acabam de con-
quistar uma vitória,
que, além do percen-
tual de reajuste, o
cartão alimentação,
que veio para ficar e
se transformou em
mais um benefício do
acordo salarial.

Esta direção reafir-
ma o compromisso de

recuperar o poder
aquisitivo dos traba-
lhadores através da
negociação respon-
sável e transparente
com a direção da
CSN. No ano passa-
do, a conquista foi de
1,5% de aumento
real, arrancados da
CSN através de gre-
ve. Já este ano, a re-
cuperação das perdas
foi de 2%, sem preci-
sar chegar à greve.

Isso só prova que a
estratégia adotada
pela direção deste
sindicato estava cor-
reta. Só levar à vota-
ção uma proposta
com percentual de
aumento real.
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O DSR (Descanso
Semanal Remunerado)
dos funcionários come-
ça a ser pago a partir
deste mês. Primeiramen-
te, receberão aqueles
trabalhadores que ga-
nham até R$ 200,00;
em julho, aqueles que
recebem de R$ 201,00
a R$ 500,00. E acima

COMAU

de R$ 500,00, será
pago em agosto.

Esta conquista se
deve à luta do com-
panheiro, cipista da
Comau,  José Pedro,
junto ao sindicato,
que há muito vem
buscando que este
passivo seja pago aos
trabalhadores.

A direção da Co-
mau apresentou uma
nova proposta ao
sindicato, após reu-
nião sobre o Acordo
Salarial 2008, reali-
zada nesta segunda-
feira, 2 de junho.

A proposta consis-
te no reajuste do
INPC e mais 1,5% de
aumento real.

A empresa se

Campanha salarial DSR da
Comau

EX-FUNCIONÁRIOS DA TUBONAL
O Sindicato dos Metalúrgicos convoca os ex-funcionários da
empresa Tubonal a participar da reunião para discutir assuntos
de interesse dos trabalhadores. A reunião será no próximo dia
5, quinta-feira, 17h, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos (Rua
Gustavo Lira, 9 – Centro).

comprometeu em ins-
talar um escritório ex-
terno até o dia 30 de
junho. E melhorar a
cesta básica dos fun-
cionários.

Alguns ítens relaci-
onados a questões
sociais ficaram de ser
analisados. E, na pró-
xima reunião, será
discutido com o sin-
dicato.

Agora metalúrgico, o próximo desafio
é  defender o turno de 6 horas


