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Trabalhadores da
Galvasud aprovam
proposta do acordo
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Dois meses após o iní-
cio da campanha sala-
rial do ano passado o
sindicato deflagrou uma
greve aprovada em vo-
tação pelos trabalhado-
res da CSN e contrata-
das. O que não aconte-
cia desde 1990.

O movimento sofreu uma
pressão muito forte, com in-
terferência das empresas
para o fim
da parali-
sação.

Neste
ano o
sindicato
começou a campanha
salarial com outra pos-
tura, buscando o diálo-
go, o entendimento e a
negociação até a exaus-
tão. Assim, conseguimos
conquistar aumento real
significativo em todas as
empresas da região.

O maior desafio na
negociação com a Gal-
vasud foi a recusa da
empresa em conceder
um abono salarial pois
sabemos que muitos es-

peravamm esse "qual-
quer". Essa política pre-
judicou os trabalhado-
res por muito tempo,
quando a antiga dire-
ção do sindicato, pele-
ga e patronal, trocava
o reajuste por abo-
no. E as perdas acu-
mularam.Com o traba-
lho comprometido e
transparente da atual di-

reção a
defasagem
começa  a
ser recupe-
rada e por
dois anos

consecutivos os traba-
lhadores tiveram au-
mento real - 1,5% em
2007 e 2,0% em 2008.

Outro benefício con-
quistado é o realinha-
mento salarial de mais de
100 trabalhadores, que
foi possível após a luta da
direção do sindicato em
garantir melhores condi-
ções de trabalho.

Podemos até errar,
mas não trairemos os
trabalhadores.
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RECUPERANDO PERDAS

Renato Soares
Presidente

Em votação realizada
pelo sindicato, os traba-
lhadores da Galvasud
aprovaram proposta
para o acordo coletivo
2008/2009.

A proposta prevê
um reajuste salarial
com base no INPC do
período - 5,9%- mais
2% de aumento real
mais um cartão ali-
mentação no valor de
R$ 100,00, que terá
a part icipação dos
t raba lhadores  em
10% do valor. O car-
tão será implantado a
partir de julho.

A  p ropos ta  fo i
apresentada durante
negociação com o

sindicato, que garan-
tiu, além do aumen-
to real, benefícios so-
ciais como a prorro-
gação do auxílio cre-
che para crianças de
até 5 anos, a exten-
são do plano de saú-
de para filhos dos fun-
cionários até os 21
anos, independente
do sexo.

E em negociação
o sindicato cobrou e
a empresa garantiu
que fará o realinha-
mento de salários de
vários metalúrgicos,
que representa um
avanço na luta pela
valorização dos pro-
fissionais da empresa.

VEJA O RESULTADO DA VOTAÇÃO:

Total de votantes: 239
SIM - 187 votos
NÃO - 52 votos


