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Os meninos raivosos do Sindicato
dos Metalúrgicos de Congonhas
(METALBASE - CONLUTAS),   que
vieram a Volta Redonda, concla-
mando os funcionários da CSN a
REPROVAR A PROPOSTA PARA
ACORDO COLETIVO, tiveram  a
mesma proposta apresentada pela
CSN aprovada na sua base em
Congonhas. “PIMENTA NO OLHO DOS
OUTROS É REFRESCO”.

Aqui em Volta Redonda, fizeram um
discurso radical, nos chamaram de
pelegos, propuseram que o caminho
era a GREVE, levaram os traba-
lhadores da CSN ao desespero, são os
responsáveis pela demissão de vários
trabalhadores. Disseram que iam até
Brasília para que o Ministério Publico
convocasse a Greve. Tudo lorota!

Aqui o Discurso do CONLUTAS/CTB/
PCdoB  (EDIMAR, DR. TARCISIO E
OUTROS RADICAIS DE GARGANTA,
foi de reprovar as propostas da CSN,

Em Congonhas, O RADICAL CON-
LUTAS PELEGOU. Colocaram “O RABO
ENTRE AS PERNAS” e NEM TANTO
TÃO RADICAIS, não DEFENDERAM
GREVE NENHUMA. O discurso foi que
os trabalhadores VOTASSEM con-
forme sua consciência.

A pelegagem do CONLUTAS, lá de
Congonhas, é a mesma oposição à
direção do sindicato em Volta
Redonda, pensando somente nas
eleições sindicais.

O que os trabalhadores da CSN, da
base do SINDICATO METALBASE –
CONLUTAS, aprovaram, em assem-

bleia, na última sexta-feira, dia 3, e
no dia 2, os trabalhadores de Arcos
(cimenteira) e os técnicos da
mineração (Casa de Pedra e Pires-
MG) também aprovaram, foi a
mesma proposta da CSN, aqui de VR.
E ainda, na Casa de Pedra, a votação
foi bem expressiva – acima de 80%
de aprovação. E em Congonhas  -
METALBASE CONLUTAS,  foram
2.489 operários (58%), que apro-
varam a proposta. Ou seja, TANTO EM
ARCOS, CONGONHAS, VOLTA
REDONDA e GALVASUD, as pro-
postas da CSN são as mesmas.

A proposta aprovada em ambas as
bases envolve: reajustes de 12%
para quem ganha até R$ 5 mil e
10% para quem ganha acima deste
valor. Abono de 1,9 salário ou 76%
do target. Cartão-alimentação de
R$ 500, com dois créditos extras
de R$ 450 (um agora e outro em
dezembro). Além de R$ 900 de
crédito no cartão como compen-
sação pelo banco de horas. Auxílio-
creche de R$ 652 para as traba-
lhadoras mulheres. Banco de horas.
E a manutenção de todas as de-
mais do acordo passado.


