
A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul  Fluminense
encaminhou a pauta de reivindi-
cações dos trabalhadores da
Litografia Valença, entregue
através de ofício, no dia 7/4 (ver
no verso).

Antecipamos a entrega da pauta
para que a empresa não fique
protelando as negociações e pas-
sar da data base que é 1 de maio.

O sindicato espera que  esse  ano
a empresa realmente reconheça
o esforço dos trabalhadores e
valorize através de um reajuste
salarial digno. Ainda mais diante

A inflação disparou em março,
fechando o mês em 1,62%,
segundo dados divulgados pelo
IBGE no dia 8/4. É a maior alta
para um mês de março desde
1994 (42,75%), antes da implan-
tação do plano Real, que entrou em
vigor em julho daquele ano.

É também a maior inflação
mensal desde janeiro de 2003
(2,25%). Com o resultado, o IPCA
acumula alta de 11,30% em 12
meses, maior índice desde
outubro de 2003. O número veio
acima do esperado pelos
analistas do mercado que
projetavam, em média, uma alta
de 1,28%.

A alta foi puxada pelo reajuste
nos preços de gasolina, diesel e
gás de cozinha praticado pela
Petrobras em 11 de março. Os
preços de alimentos também
seguem nas alturas.

Este processo corrói os salários e
sangra os bolsos dos trabalha-
dores e trabalhadoras, sobretudo
os que ganham menos e é
forçado a consumir um percen-
tual maior da sua parca renda
com alimentação.

Por isso, há a necessidade
urgente de reajustes que possa
ajudar o trabalhador a suportar
essa inflação galopante.

Inflação dispara
e castiga os mais
pobres, março
registra a maior
alta desde 1994
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da alta de inflação, que vem
atingindo fortemente o consumo
e a qualidade de vida das
famílias  metalúrgicas.

É fundamental que os traba-
lhadores se unam ao sindicato e
fortaleça a campanha salarial
desse ano para que todos al-
cancem um bom e merecido
resultado.

O sindicato continua aguardando
a empresa  para dar início às
nego-ciações o mais rápido pos-
sível. O trabalhadores merecem
a conside-ração da direção da
empresa.




