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A reunião da SANKYU foi realizada no dia 5/5 e da COMAU dia 7/5. Foram explanadas as
pautas de reivindicações e o sindicato aguarda o posicionamento das empresas quanto aos
itens solicitados.  A próxima reunião da Sankyu está marcada para o dia 12/5.   

Uma campanha salarial tem como objetivo reajustar salário, melhorar  as cláusulas do
acordo passado, além de conquistar melhorias nas condições de vida e de trabalho,
acabando com a insatisfação dos funcionários. Com esse pensamento, o sindicato está
tentando negociar de todas as formas com a empresa. Mas a siderúrgica em duas reuniões
realizadas no dia 27 e 29 de abril, apresentou proposta de reajuste zero e retirada dos
direitos.

Outro impasse é o término da data base (30 de abril). Pedimos na reunião do dia 27,
que a empresa prorrogasse a data base por 30 dias, para que pudéssemos negociar com
mais tranqüilidade. Ela concordou em estender somente para mais 15 dias.

Passados oito dias da prorrogação estipulada, a CSN continua em silêncio.  Então, o sindicato
enviou quarta-feira (6),  outro ofício solicitando a reabertura das negociações. Com essa atitude,
o objetivo é resguardar os direitos dos trabalhadores e demonstrar que queremos negociar.

ESPERAMOS QUE A CSN TENHA BOM SENSO E REABRA AS NEGOCIAÇÕES!

CSN

Sankyu e Comau



DEMITIDOS DA CSN ENFRENTAM
 LONGAS FILAS PARA RECEBER A PLR

É uma vergonha o descaso que a CSN
trata os trabalhadores. Os funcionários que
foram demitidos no período de dezembro a
março, foram forçados a enfrentar uma
longa fila no Banco Real para receber a PLR.
Será que a empresa não podia ter depositado
o valor na conta dos seus ex-colaboradores?
Isso pouparia tempo e não iria ferir a
dignidade dos cidadãos que já estão
passando por momentos difíceis por conta
das demissões.

Um jornaleco daqui,
que é a favor do patro-
nal,  faz de tudo para
desmoralizar o presi-
dente do sindicato, por-
que sabe que Renato So-
ares, junto com sua di-
retoria, realiza uma ad-
ministração transparen-

CONVITE
II Conferência Municipal de Políticas Públicas
para a Promoção da Igualdade Racial.
Dia 09 de maio, a partir das 8 horas, no
Colégio Barão de Guapi  em Barra Mansa.
O objetivo é discutir as políticas públicas
municipais voltadas para a questão racial e
escolher delegados para representar a cidade
na conferência estadual.

Aproximadamente 20 mil pessoas prestigiaram a
3ª Festa do Trabalhador (1º de Maio), na Ilha São
João, onde se apresentou o cantor Daniel e bandas
regionais. O evento foi o presente do Sindicato dos
Metalúrgicos, aos seus sócios, e de uma forma geral,
a todos os trabalhadores da região.  Foram
sorteados 21 prêmios, entre eles, TRÊS MOTOS e
UM CARRO ZERO KM.
(abaixo os ganhadores).
Essa foi mais uma demonstração da valorização do
trabalhador, na gestão Renato.

20 MIL PESSOAS PRESTIGIAM
A FESTA DO TRABALHADOR

GANHADORES DOS PRÊMIOS:
MICRO-ONDAS - Cristiano Pinheiro dos Santos (Benteler)
NOTEBOOK –  Sebastião Gonçalves da Silva
R$ 1mil - Fábio dos Santos Oliveira  (CSN)
R$ 3 MIL – Lucas de Almeida Silva (Ava Logística)
R$ 2 MIL – José Maria Silva Neto (Aposentado)
R$ 1 MIL – Tobias Sérgio de Mesquita (CSN)
CARRO FOX ZERO – João Rosa Aguiar Filho (CSN)
COMPUTADOR – Carlos Martins
BICICLETA – Wilson Antônio Sedi (SANKIU)

MOTO – Wellington de Almeida Santos (CSN)
MOTO – Paulo César  Alves da Silva (CSN)
MOTO SCOOTER – Eder Eusébio da Silva (Sankyu)
DVD – Rogério Carlos de Assis
BICICLETA – Roge da Silva Costa (CSN)
APARELHO DE SOM – Devanir da Silva Passos (SBM)
TV 42” – Miguel  Inácio da Silva (Aposentado)
GELADEIRA DUPLEX - Carlos Antônio Andrade da Silva (CSN)
FOGÃO - Duílio Farias Leal da Cunha (CSN)
MÁQUINA DE LAVAR - Almir José de Carvalho (Sankyu)
CENTRIFUGA - Fernando Rodrigues Diniz
R$ 1 MIL - Elias de Oliveira Modesto (Sankyu)

MAIS UMA DO
JORNALECO

te em defesa dos inte-
resses dos trabalhado-
res e não se vende.

Basta observar as
matérias publicadas no
jornaleco para ver quem
é que está vendido ao
patronal e contra os tra-
balhadores.


