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SINDICATO EXIGE
NEGOCIAÇÃO

Não podemos ne-
gar a existência da
crise, mas não é jus-
to a CSN praticar de-
missões e não nego-
ciar com o sindicato.
Por isso,exigimos
uma reunião. Veja o
ofício ao lado:
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 - 17 andares do prédio do escritório central abandonados;
-Estacionamento dos trabalhadores sem segurança pela falta dos guardas pa-
trimoniais;
-Desde 98 vem achatando a PLR dos trabalhadores;
-Acabou com a assistência social da empresa;
-Enganou a população com o AF-4 e com a usina CSN II e;
-Demitiu mais de 1.300 trabalhadores.
Essas são só algumas das medidas de desrespeito com os trabalhadores e a cidade.

PLR

Os trabalhadores da
M & P Trafos aprovaram,
em votação ontem (17),
a proposta apresentada
para a PLR 2008. Veja
os números da votação:

SIM - 72%SIM - 72%SIM - 72%SIM - 72%SIM - 72%
NÃO - 26%NÃO - 26%NÃO - 26%NÃO - 26%NÃO - 26%

BRANCOBRANCOBRANCOBRANCOBRANCOS - S - S - S - S - 2%2%2%2%2%

O sindicato suspendeu na justiça a eleição da comissão de PLR nas empresas
SBM (Grupo Votorantim), Saint Gobain (antiga Barbará), Sankyu e da CSN.

SBM
Foi feito um plebiscito e

os trabalhadores  decidi-
ram pela negociação com
a comissão, pois o valor
da última PLR foi bom. O
sindicato respeitou a deci-
são dos trabalhadores.

Saint Gobain
Em plebiscito, os traba-

lhadores decidiram que o
sindicato irá negociar a
PLR. A empresa respeitou
o resultado.

Sankyu
Os trabalhadores apro-

varam que o sindicato ne-
gociasse a PLR e a em-
presa acatou o resultado.

CSN
Mais de 84% dos tra-

balhadores decidiram pela
negociação entre sindica-
to e empresa num plebis-
cito realizado pela CSN,
no interior da UPV, por de-
terminação judicial.

A empresa não acatou
a decisão dos trabalha-
dores e insiste em não ne-
gociar com o sindicato.

No entendimento do

juiz Dr. Hugo Schiavo,
que determinou a reali-
zação da eleição, o pro-
cesso estava encerrado,
pois a partir da eleição
sindicato e empresa con-
tinuariam o processo de
negociação.

A direção do sindica-
to poderia continuar o
processo judicial na 2ª
Instância no Tribunal Re-
gional do Trabalho, no
Rio de Janeiro, mas re-
solveu não recorrer com
receio que a empresa,
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Veja algumas propostas contra a crise das centrais sindicais:
Usar o superávit pri-Usar o superávit pri-Usar o superávit pri-Usar o superávit pri-Usar o superávit pri-

mário (diferença entremário (diferença entremário (diferença entremário (diferença entremário (diferença entre
o que o governo arre-o que o governo arre-o que o governo arre-o que o governo arre-o que o governo arre-
cada e o que ele gasta)cada e o que ele gasta)cada e o que ele gasta)cada e o que ele gasta)cada e o que ele gasta)
para garantir progra-para garantir progra-para garantir progra-para garantir progra-para garantir progra-
mas sociais e investi-mas sociais e investi-mas sociais e investi-mas sociais e investi-mas sociais e investi-
mentos em obras quementos em obras quementos em obras quementos em obras quementos em obras que
gerem empregos - gerem empregos - gerem empregos - gerem empregos - gerem empregos - o go-
verno federal mantém
mais de R$ 130 bilhões
guardados para garantir
pagamento da dívida in-
terna. Detalhe: essa dívi-
da pertence a 0,04% das
famílias brasileiras, ou

com a justificativa do pro-
cesso, não efetuasse o pa-
gamento da PLR.

Agora que não há o
processo, nada justifica o
não pagamento da PLR.

Fica a pergunta:
Todas as empresas res-

peitaram a decisão dos
trabalhadores, porque a
CSN não?

DIVIDENDOS
Em abril veremos se os

dividendos dos acionistas
serão pagos, já que esta-
mos em crise.

seja, especuladores iguais
aos que criaram a crise in-
ternacional.

Redução drástica daRedução drástica daRedução drástica daRedução drástica daRedução drástica da
taxa básica de juros -taxa básica de juros -taxa básica de juros -taxa básica de juros -taxa básica de juros -
a taxa alta como está, os
mesmos especuladores de
sempre ganham e ainda
derrubam o consumo.

Queda do spread -Queda do spread -Queda do spread -Queda do spread -Queda do spread -
o spread é o que os ban-
cos ganham quando pe-
gam o dinheiro dos ou-
tros bem baratinho e em-
prestam bem caro.

Liberação do créditoLiberação do créditoLiberação do créditoLiberação do créditoLiberação do crédito
----- os bancos estão sentados
em cima do dinheiro, apli-
cando em papéis do go-
verno, e quem precisa de
crédito para produzir e con-
sumir fica em apuros.

Investimentos públi-Investimentos públi-Investimentos públi-Investimentos públi-Investimentos públi-
cos -cos -cos -cos -cos - é essencial que o
governo federal, por
meio do BNDES, Banco
do Brasil, Caixa Econô-
mica Federal e do PAC
(Programa de Aceleração
do Crescimento) mante-

nha e até amplie os inves-
timentos em obras que ge-
rem emprego e renda.

Contrapartidas soci-Contrapartidas soci-Contrapartidas soci-Contrapartidas soci-Contrapartidas soci-
ais - ais - ais - ais - ais - o governo precisa exi-
gir de todas as empresas
que receberem isenção de
impostos ou empréstimo
com dinheiro público se
comprometam a não de-
mitir, sob pena de punição.

Redução de impos-Redução de impos-Redução de impos-Redução de impos-Redução de impos-
tos-tos-tos-tos-tos- redução da carga tri-
butária durante os meses
em que a crise durar.


