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CONHEÇA A PROPOSTCONHEÇA A PROPOSTCONHEÇA A PROPOSTCONHEÇA A PROPOSTCONHEÇA A PROPOSTAAAAA
APRESENTAPRESENTAPRESENTAPRESENTAPRESENTADADADADADA PELA CSNA PELA CSNA PELA CSNA PELA CSNA PELA CSN

Conheça a proposta na integra:
- 70% do INPC, aplicados em 1º de
setembro.
- 1,8% sobre o RR como incorporação dos
36.67% das férias, que são pagos acima
da lei.
- R$ 1.000,00 de abono para que as horas

extras sejam pagas conforme a lei.
- R$ 350,00 de carga no cartão
alimentação, da seguinte forma:
- R$ 175,00 em15/06
- R$ 175,00 em 15/07
OBS: Esse valor seria para compensar a
aplicação do INPC em 1º de setembro.

VAMOS DIZER UM
GRANDE NÃO!!!

A ENTREGA DE DIREITOS E
REAJUSTE ABAIXO DA INFLAÇÃO.

CHEGA DE HUMILHAÇÃO!CHEGA DE HUMILHAÇÃO!CHEGA DE HUMILHAÇÃO!CHEGA DE HUMILHAÇÃO!CHEGA DE HUMILHAÇÃO!
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ÀS 18h15, NA PRAÇA JUÀS 18h15, NA PRAÇA JUÀS 18h15, NA PRAÇA JUÀS 18h15, NA PRAÇA JUÀS 18h15, NA PRAÇA JUAREZ ANTUNESAREZ ANTUNESAREZ ANTUNESAREZ ANTUNESAREZ ANTUNES.....



Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalistas responsáveis:
 Thais Soares, Glaucy Agapito( MTB 26766/RJ) e Andresa Gil

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Volta Redonda e Região Sul Fluminense.

Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - Volta Redonda
CEP.: 27253-280 - Telefax: (24) 2102-2800

 REUNIÃO MA REUNIÃO MA REUNIÃO MA REUNIÃO MA REUNIÃO MAGNESITGNESITGNESITGNESITGNESITAAAAA
Trabalhadores da Magnesita,  reunião na sede do

sindicato na terça (2), às 18 hs, para tratar de denún-
cias que são feitas no sindicato.

ELEIÇÃO DELEIÇÃO DELEIÇÃO DELEIÇÃO DELEIÇÃO DAAAAA
CIPCIPCIPCIPCIPA/CSNA/CSNA/CSNA/CSNA/CSN

 Até que enfim a Sankyu saiu do marasmo e mar-
cou uma rodada de negociação para segunda-fei-
ra, às 14 horas. Esperamos que ela apresente uma
proposta decente e digna de ser levada para os tra-
balhadores. A empresa também enviou um ofício
prorrogando a data base para 15 de junho de 2009.
Estamos recebendo várias reclamações de irregula-
ridades, entre elas, a de funcionários que estão há
vários anos na função de auxiliar e não estão sendo
classificados. Paciência tem limite e o trabalhador já
percebeu o “corpo mole”,  que está sendo feito para
resolver essa pedência. Sai dessa inércia!!!

Com a palavra a direção da Sankyu.
E A COMAU? ATÉ AGORA NÃO SE MANIFESTOU.

SANKSANKSANKSANKSANKYU MARCAYU MARCAYU MARCAYU MARCAYU MARCA
NEGOCIAÇÃONEGOCIAÇÃONEGOCIAÇÃONEGOCIAÇÃONEGOCIAÇÃO

A CSN lançou o edital da eleição da CIPA, que
será realizada a partir das 5 horas do dia 9 de junho
e se encerrará às 13 horas do dia 10 de junho.

Participe e vote, pois a CIPA é o instrumento de
defesa dos trabalhadores, tanto na  prevenção do aci-
dente do trabalho, como na prevenção da sua saú-
de. LEMBRE-SE: LEMBRE-SE: LEMBRE-SE: LEMBRE-SE: LEMBRE-SE: Qualquer um pode ser candidato e
eleito por você. E o patrão indica um outro cipista.
MUITMUITMUITMUITMUITO CUIDO CUIDO CUIDO CUIDO CUIDADOADOADOADOADO: T: T: T: T: Tem um candidato à reeleição
da Cipa que estava passando o tal do livro da “capa
preta”, com o objetivo de obrigar o sindicato a reali-
zar assembléias.  Essas pessoas só defendem o inte-
resse dos patrões. Nos próximos boletins soltaremos
os nomes.

Porque os salários dos
trabalhadores arrocharam?

Veja na tabela abaixo a política de abono
oferecida pela CSN com reajustes abaixo do
índice de inflação. Essa foi à principal causa
do arrocho salarial que os trabalhadores vêm
sofrendo nos últimos anos.
Muitos metalúrgicos aprovam a política de
abono porque ele resolve os problemas
financeiros imediatos. Mas, em médio prazo a
realidade vem à tona com a perda do poder
de compra.
Em 12 anos a CSN só concedeu reajuste acima
do índice inflacionário no ano de 2005, porque

era véspera de eleições sindicais e a empresa
tinha o interesse de manter aquela diretoria do
sindicato que lhe favorecia.
De 1996 até 2008, o preço do aço subiu 142%
acima da inflação enquanto o reajuste da mão
de obra ficou 17% abaixo do índice. Só
lembrando que os dois últimos acordos
negociados pela atual diretoria tiveram
aumento real.
Abono é só um cala-boca usado pelos patrões
para mascarar as verdadeiras intenções de
cortar direitos do trabalhador.

A empresa  está em  licitação e conseguiu uma
prorrogação até 31/07. Assim que sair o resulta-
do da licitação, ela fará contato para negociar o
acordo coletivo.

AAAAACORDO COLETIVCORDO COLETIVCORDO COLETIVCORDO COLETIVCORDO COLETIVO AAO AAO AAO AAO AATTTTTTTTTT
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18,22% 8,20% 4,12% 3,88% 5,44% 7,07% 9,54% 19,37% 5,60% 6,61% 3,34% 3,44% 5,90%

10,00% 7,00% 0.00% 0.00% 2.00% 6,00% 9,55% 18,00% 4,50% 9,43% 3,34% 5,00% 8,02%

GESTÕES ANTERIORES GESTÃOGESTÃOGESTÃOGESTÃOGESTÃO
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