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CSN saí da toca e faz
proposta indecente
Empresa demora a retornar à mesa
de negociação e ainda apresenta
uma proposta muito abaixo do
merecido pelos trabalhadores

Depois de criar tanta expectativa
de que estariam estudando uma
proposta justa para apresentar aos
trabalhadores, os representantes
da CSN chamaram o sindicato
para se reunir, na manhã desta
quinta-feira (19), e apresentaram
uma proposta, no mínimo,
vergonhosa para os metalúrgicos.

A reunião discutiu e se resumiu
somente na apresentação da
proposta da empresa, que o
sindicato tutubiou em aceitar,
envolve:

>Reajuste salarial pelo INPC
(1,69%), retroativo a 1º de maio;

> Reajuste do Cartão Alimen-
tação de 1,69%, passando de R$
370 para R$ 376,25. (aumento
de R$ 6);

> Reajuste do reembolso do auxílio
creche que, caso aprovada a
proposta, passará a ser de R$
551,15.

Segundo a empresa, as diferenças
de maio até aqui serão creditadas
no pagamento do mês de agosto.

A direção do sindicato orienta a
todos os metalúrgicos a dizerem
um grande NÃO à essa proposta,
que não é justa e nem responde às
perdas inflacionárias do período.

O presidente Silvio Campos
comentou que a proposta só será
levada à votação por valorizar a
participação dos trabalhadores no
processo e porque sabe que passa
por uma exigência jurídica, mas
que a vontade era recusar ainda
na mesa da reunião. “Não tem
como aprovar uma proposta que
não contem aumento real, au-
mento real no cartão alimen-
tação, carga extra no cartão e
tantos outros. Os metalúrgicos tem
que fortalecer a nossa luta dizendo
um grande não à proposta.
Precisamos nos unir e nos valo-
rizar. Afinal, não é o patrão que
dará um aumento justo sem os
trabalhadores se organizarem e
mostrarem a sua força”.

A votação será nessa quarta-
feira, das 6h às 18h, na Praça
Juarez Antunes.

Que Congresso
queremos na

próxima
legislatura?

Para que a composição do
próximo Congresso não seja
mais atrasada, fisiológica e
pró-mercado do que a atual
é preciso que seja priorizada
a eleição de deputados e
senadores que impeçam
ainda mais o retrocesso e
que o pior ainda aconteça.

É preciso atentar para prática
política dos parlamentares
para que não seja mantido ou
até ampliado o balcão de
negócios dos últimos 2 anos,
tanto via partidos quanto por
intermédio de bancadas infor-
mais, pelas razões a seguir.

Espera-se que a renovação
seja bem maior que a média
histórica das últimas eleições,
para combater a forma vici-
ada que os parlamentares tem
de fazer política.

Depositar o voto na urna é
ajudar a eleger quem real-
mente representa os seus
interesses, quem vai trabalhar
e defender questões que vão
trazer melhorias à vida de
quem realmente trabalha e
produz.

Saúde, educação e segurança
deve ser a prioridade nas
eleições! Vale a reflexão!



O sindicato convoca os nomes
abaixo a comparecer em sua sede
(Rua Gustavo Lira, 9, Centro,
VR), de 8h às 12h e das 13h às
17h, com cópias do RG, CPF,
PIS e Carteira de Trabalho
(páginas da foto e verso).

Sindicato
publica nova
relação para

atualizar
documentos

36103 - LUIZ CARLOS DE JESUS
46218 - JOÃO MARCELO A. CATAPRETA
46380 - FRANCISCO DE ASSIS SILVA
46900 - MARCELO ARAÚJO ANTUNES
46983 - DAVI DE ALMEIDA GONÇALVES
46984 - GEORVAN DE ABREU XAVIER
46985 - SANDRO DE CARVALHO E SILVA
46992 - GLADSTON LEONARD DE S. SILVA
46993 - EDNALDO FRANCISCO FARIA
46995 - ANDERSON DE MELO JASMIM
46997 - FABIO DA SILVA RITA
52513 - ANDERSON JOSÉ TEBAS
52536 - RAFAEL FERREIRA B. PINTO
52628 - HELDER BELLEI MARTUSCELO
52630 - FLAVIA PEREIRA FRANCISCO
52631 - KILDARE SARAIVA RODRIGUES
52633 - JOAO BATISTA VALERIO
52643 - JUAREZ FIRMINO DE SOUSA
52669 - LUIZ GUSTAVO S. NASCIMENTO
52671 - CLEBER DE OLIVEIRA DIAS
52673 - CAROLINE QUEIROZ DA SILVA
52674 - ENOQUE FERREIRA BRAZILIO

No Brasil, segundo dados do
Ministério da Saúde, 1,9% dos
brasileiros doa sangue regularmente.
Mas esse número ainda precisa
melhorar.
Para doar sangue o interessado
precisa sentir-se bem, com
saúde. Apresentar documento
com foto – em caso de menor
de idade é necessária autori-
zação do responsável, que pode

Seja um doador de sangue!
ser adquirida no próprio hemo-
núcleo e apresentar documento
original da pessoa que assinou
o documento. E ter entre 16 e 69
anos com peso acima de 50 kg.
O banco de sangue fica no
Hospital São João Batista. Ele
funciona de segunda à sexta-
feira, das 7h às 13h. O
hemonúcleo atende a cinco uni-
dades hospitalares da região.


