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SINDICATO AGUARDA
RESPOSTA DA CSN

Na última terça-feira (19), a di-
reção do sindicato participou de
uma nova rodada de negocia-
ção do acordo coletivo 2009/
2010. Na reunião, a CSN apre-
sentou a proposta de prorroga-
ção da data-base até 31 de
agosto. No mesmo dia, o sindi-
cato apresentou a contrapropos-
ta de que levaria à apreciação
dos trabalhadores, somente se os
efeitos econômicos fossem retro-

CONTRATADAS ESTÃO
ESPERANDO O QUE?

"Tudo o que seu mestre mandar, faremos todos". A brincadeira está
servindo para a Sankyu e a COMAU, entre outras, que até o momen-
to não agendaram nova reunião para negociações do acordo cole-
tivo. Pelo visto estão aguardando as negociações da CSN, para es-
tabelecerem os seus índices. Não acham melhor negociar, do que
ficar na expectativa da siderúrgica?

ativos a 1º de maio, além da ma-
nutenção das cláusulas do acor-
do anterior, com revisão de al-
guns outros benefícios (plano
odontológico e cartão alimenta-
ção).

A empresa ficou de estudar a
contraproposta e dar uma res-
posta até segunda-feira (25),
quando vence o acordo coletivo.

Estamos  aguardando, para de-
cidir o próximo passo.
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Na última segunda-fei-
ra (18), foi realizada na
Câmara uma audiência
pública para debater a
questão da crise na re-
gião. Estiveram presentes
o deputado federal Ed-
milson Valentim, os vere-
adores Marquinho Moto-
rista e Walmir Vitor (re-
presentando o Legislati-
vo Municipal), além dos
empresários Henrique
Carneiro, presidente do
Metalsul e Osmar Fer-
nandes, presidente  da

ACIAP-VR. Representan-
do os trabalhadores, o
presidente  do Sindicato
dos Metalúrgicos, Rena-
to Soares e o presidente
do Sindicato da Constru-
ção Civil,  Dejair Martins,
também compuseram a
mesa.  Após os debates
houve o consenso de que
além das medidas,  que
o governo federal vem
realizando para  minimi-
zar os efeitos da crise e
manter os postos de tra-
balho, também é possí-

vel realizar iniciativas re-
gionais, como a proposta
feita pelos empresários,
para a redução da alíquo-
ta do ICMS do pólo me-
tal-mecânico do estado do
Rio de Janeiro, que é de

18%, enquanto que em
outros estados é de 12%.
Isso prejudica a competi-
tividade das empresas da
região e consequentemen-
te a geração de novos pos-
tos de trabalho.
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O Sindicato dos Metalúrgicos apoiou a manifestação na última sexta-feira (15), na BR 393
(Região Leste - Barra Mansa), porque o modelo de privatização está prejudicando centenas de
moradores. O trecho do bairro 207 até a Dutra foi tirado do edital e está abandonado.

Privatização nunca foi uma boa. Um exemplo é a CSN, que foi privatizada num modelo que
prejudica os trabalhadores e a cidade.

O presidente do Metalsul apresentou ao deputado Edmilson Valentim, um Arranjo Produtivo Local
(APL), elaborado pela entidade. Ele visa  fortalecer as pequenas e médias empresas da região, para se
credenciar a ser os principais fornecedores das empresas (âncoras). Segundo Henrique Carneiro,  é preciso
apoio dos governos federal e estadual, no sentido de  criar estímulos, para que estas empresas priorizem as
participantes da APL em suas compras. O deputado se comprometeu a apresentar a proposta na comissão
e pensar em mecanismos de estímulo. Em breve estará dando uma resposta. A reunião aconteceu no
sindicato e foi intermediada pelo presidente Renato Soares.

NA MIRA DO SINDICATO
Estamos recebendo várias denúncias de
irregularidades na empresa Magnesita. Vamos
apurar.  Estamos de olho e o bicho vai pegar!!!


