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PROPOSTAS MANTÉM DIREITOS

Primeira proposta:

*Reajuste 100% do INPC, que equi-
vale a 5,83%, a partir a partir a partir a partir a partir  de 1º  de 1º  de 1º  de 1º  de 1º de maiode maiode maiode maiode maio.

*Reajuste das cláusulas econômicas
conforme INPC e manutenção das
demais.

Segunda proposta:
*Reajuste 100% do INPC, que equivale a

5,83%, a partir a partir a partir a partir a partir  de 1º  de 1º  de 1º  de 1º  de 1º de de de de de setembro.setembro.setembro.setembro.setembro.
*Reajuste das cláusulas econômicas con-

forme INPC e manutenção das demais.
*A empresa oferece R$ 720,00
(4 X R$ de 180,00) em créditos no car-

tão alimentação, sem participação dos tra-
balhadores, que serão creditados nos dias
15/06, 15/07, 15/08 e 15/09.

O que o sindicato sempre defendeu foi a manutenção dos direitos com aumento real. Mas,
em função da crise financeira, as propostas são razoáveis e por isso, serão colocadas em
votação na próxima segunda-feira.

A CSN se compromete a reimplantar o plano odontológico, com ampla cobertura
até o dia 31 de agosto de 2009.

Em mais de sete meses, a direção da CSN
pressionou de todas as formas para retirar
os direitos dos trabalhadores, alegando cri-
se financeira. A direção do Sindicato cum-
prindo o seu compromisso de não entregar
esses direitos, resistiu e não abriu mão das
poucas conquistas que restaram aos meta-
lúrgicos.

Foram inúmeras as reuniões com a em-
presa na Delegacia Regional do Trabalho
(DRT), no Rio de Janeiro e em Brasília. As

Igrejas, entidades e a sociedade civil com
apoio de alguns políticos, realizaram diver-
sas manifestações de apoio e solidariedade
aos trabalhadores. Com rejeição de quase
90% dos que votaram, a direção da CSN,
devido a postura firme do sindicato, recuou
em sua ambição.

Em reunião realizada no antigo Escritó-
rio Central da empresa, de 9horas  às
12h30mim,  e de 16 horas às 18 horas, a
CSN ofereceu as seguintes propostas:

Vo

Votação secreta na segunda-feira, dia 8,
na Praça Juarez Antunes, de 6 horas às 18h30min.

OBS.: Nenhuma das duas propostas retiram direitos.OBS.: Nenhuma das duas propostas retiram direitos.OBS.: Nenhuma das duas propostas retiram direitos.OBS.: Nenhuma das duas propostas retiram direitos.OBS.: Nenhuma das duas propostas retiram direitos.
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TRABALHADORES REPROVAM
PROPOSTAS DA SANKYU E COMAU
Os trabalhadores da SANKYU

e COMAU demonstraram a gran-
de insatisfação, votando NÃO as
propostas, cujo percentual está
longe da expectativa dos traba-
lhadores e nem chegam perto de
atender a pauta de reivindica-

ções. O sindicato comunicará
através de ofícios os resultados
das votações e aguardará as em-
presas  para a reabertura das ne-
gociações, esperando que ve-
nham com propostas dignas dos
trabalhadores.

CHEGA DE HUMILHAÇÃO!CHEGA DE HUMILHAÇÃO!CHEGA DE HUMILHAÇÃO!CHEGA DE HUMILHAÇÃO!CHEGA DE HUMILHAÇÃO!

Magnesita e EMAC
Atenção responsáveis por essas empresas. Se não quiserem problemas

com os trabalhadores e a direção do Sindicato, resolvam as pendências
que vocês sabem quais são. Com a palavra a direção dessas empresas.
Se pagarem para ver, verão.

SANKYU COMAU
TOTAL:        724 VOTOS
NÃO:       662 VOTOS
SIM:            60 VOTOS
NULO:        0 VOTO
BRANCO:   2 VOTOS
91% DE REPROVAÇÃO

TOTAL:         285 VOTOS
NÃONÃONÃONÃONÃO:      269 V:      269 V:      269 V:      269 V:      269 VOTOSOTOSOTOSOTOSOTOS
SIM:             14 VOTOS
NULO:         0 VOTO
BRANCO:   2 VOTOS
94% DE REPROVAÇÃO

Errata: No boletim nº 431, na nota “NA MIRA DO SINDICATO”,  faltou informar que a reunião
foi com os trabalhadores da empresa MAGNESITA, onde foram realizadas várias denúncias de
irregularidades e arbitrariedades, que estão sendo cometidas pela empresa.


