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Essa foi a resposta dos
trabalhadores à propos-
ta ridícula apresentada
pela CSN.

Depois de seis meses
tentando pressionar a di-
reção do sindicato para
levar a apreciação uma
proposta de retirada de
direitos e acusando o pre-

Quase 100% de

REPROVAÇÃO

SINDICATO SE REÚNE
COM TRABALHADORES

PARA SOLUCIONAR
IRREGULARIDADES

sidente Renato Soares de
ditador, general, radical,
inflexível, intransigente,
entre outros adjetivos, a
proposta da CSN rece-
beu um grande NÃO
dos trabalhadores.

A proposta que pre-
via a retirada de vários
direitos conquistados e

um reajuste abaixo da
inflação foi recusada
pelos trabalhadores que
participaram da vota-
ção.

Os trabalhadores de-
ram uma grande demons-
tração de confiança
quanto à atuação da di-
retoria à frente das nego-

ciações com a CSN. E o
sindicato encaminhou
ofício à empresa para ofi-
cializar o resultado da
votação e aguarda a re-
tomada das negociações
o mais breve possível.

Parabéns aos compa-
nheiros e continuaremos
na luta pelos seus direitos.

MAGNESITA
O sindicato e os trabalhadores da empresa se

reunirão hoje (2) às 18h para discutir soluções
para as denúncias feitas. Participem!

EMAC
Os trabalhadores denunciaram algumas irre-

gularidades na empresa e o sindicato marcou uma
reunião nesta quarta-feira (3), às 18h, na sede
da entidade. Na reunião, discutiremos soluções
para sanar os problemas.

CENTRAIS FAZEM LOBBY
PELO AÇO NACIONAL

As centrais sindicais
enviaram uma carta
ao presidente Lula, dia
21 de maio, pedindo
que o governo retome
as alíquotas de impor-
tações de vários tipos
de aço. No início de
2005, essas tarifas, de
12% a 14%, foram ze-
radas pelo Ministério
da Fazenda. As entida-
des argumentam que a
medida "é indispensá-
vel à defesa do mer-
cado interno diante
das condições artifici-

ais que ora se obser-
vam na oferta do aço
estrangeiro que entra
no nosso País". Acres-
centam ainda: " sem
essa medida continu-
aremos gerando em-
pregos no setor siderúr-
gico não no Brasil,
mas no exterior".

Segundo o Instituto
Brasileiro de Siderurgia
e fabricantes locais, a
principal origem do
material é a China.

Fonte: Valor Econô-

mico
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O SINDICATO DECIDIU FAZER UM COMPARATIVO DOS DIREITOS CONQUISTADOS
PELOS TRABALHADORES E QUE FORAM RETIRADOS PELA CSN E O QUE ELA

CONQUISTOU NO PERÍODO PÓS-PRIVATIZAÇÃO. VEJA ABAIXO:
DIREITOS REDUZIDOS OU RETIRADOS

1 - Adicional de qüinqüênio
2 - Prêmio Decenal (Dez anos)
3 - Prêmio Vicenal (Vinte anos)
4 - Férias adicionais por vinte anos de serviços prestados
5 - Licença prêmio Jubileu de Prata
6 - Prêmio Tricenal (Trinta anos)
7 - Salário família CSN
8 - Adicional por tempo de serviço - ATS
9 - Adicional noturno de 60% - reduzido para 40%
10 - 100% nas horas extras - reduzido para 50% nas duas primeiras horas
e 75%na terceira hora
11 - Bonificação de férias de 91% - reduzida para 70%
12 - Adicional de insalubridade  - redução em várias áreas a partir de 1999
13 - PLR - Calculada sobre 10% dos dividendos, passou para 2 salários

CONQUISTAS DA CSN
DEPOIS DA

PRIVATIZAÇÃO
GALVASUD
MINA DA NAMISA
MINA EM RONDÔNIA
PRADA
LLC (EUA)
SIDERÚRGICA EM POR-
TUGAL
CISA NO PARANÁ
PARTICIPAÇÃO NA LIGHT
PARTICIPAÇÃO NA VALE
DO RIO DOCE

Tribunal põe limites
à terceirização

O Tribunal Superior do
Trabalho (TST) restringiu a
contratação de trabalhado-
res terceirizados por conces-
sionárias de serviços públi-
cos, numa decisão que cria
um precedente para setores
como telefonia e energia.
Na decisão da ação civil pú-
blica, ajuizada contra uma
distribuidora de energia elé-
trica em Goiás, o TST en-

tendeu  que a empresa usa-
va indevidamente funcioná-
rios terceirizados para de-
sempenhar algumas de
suas "atividades fim", o que
sinaliza qual será o enten-
dimento do TST em julga-
mentos futuros.

O Tribunal deu um pra-
zo de seis meses para a
substituição dos terceiriza-
dos. Fonte: Valor Econômico

INSCRIÇÕES PARA O
VESTIBULAR UNIFOA

As inscrições estão abertas até o dia 18 de junho,
no www.unifoa.edu.br, para as áreas Biológicas e da
Saúde, Exatas e Engenharia, além de Humanas e So-
ciais. As provas acontecem dia 21 de junho. Mais
informações através do telefone: (24) 3340-8414.

Sankyu
apresenta proposta

O sindicato se reuniu na tarde de ontem, com a
direção da Sankyu para negociar o acordo coletivo
2009/2010.  A empresa apresentou a seguinte pro-
posta:

- 4,08% de aumento que corresponde a 70% do
INPC, aplicado em 1º de setembro.

- Adiantamento de PLR no valor R$ 100,00, pago
também no mês de setembro.

- Manutenção das cláusulas do acordo anterior.
A empresa está negociando um maior desconto

na compra de medicamentos, na farmácia conveni-
ada, percentual ainda a definir.

Para o sindicato a proposta está aquém dos ansei-
os dos trabalhadores, pois o reajuste proposto está
abaixo do INPC e que a PLR deve ser melhorada,
inclusive o adiantamento. Estaremos levando à apre-
ciação dos trabalhadores na quinta-feira, dia 4 de
junho. A votação acontece de 6h30min às 18h15min,
na Praça Juarez Antunes.

E  A CSN AINDA QUER TIRAR MAIS DIREITOS

CONFIRA O RESULTADO DA VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CSN
TOTAL: 4.929 VOTOS   NÃO: 4.295 VOTOS   SIM: 618 VOTOS   NULOS: 15  VOTOS   BRANCO: 01


