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:: Reajuste Salarial
INPC acumulado projetado em 5,46%
Aumento Real de 0,5%, nos salários vigentes  em 30/04/
2010.

 :: Cartão Alimentação
20% de aumento no cartão alimentação, que passa de
R$ 105,83 para R$ 127,00

:: Concessão de Bolsas de Estudo para Cursos Técnicos na ETPC
a partir de 2011
Tabela Escalonada e Valor da Bolsa:
Salário até R$ 1.200,00                              90%
Salário de  R$ 1.200,01 a R$ 2.000,00      70%
Salário de  R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00      50%
Salário acima de R$ 3.000,00                    20%
Elegibilidade
Filhos de empregados ou próprio empregado
Filho - Idade de 16 / 18 anos, com pais na empresa que
tenham, no mínimo, um ano de empresa.
Empregado - Contar com no mínimo um ano de empresa.

:: Condição básica de entrada:
Ser aprovado na seleção da ETPC, obedecendo a ordem de
classificação.
Existir vaga aberta no total de vagas ofertadas pela empresa.
Assinatura do termo de retenção.

CSN apresenta proposta sem vergonha para o acordo coletivo

CHEGA DE HUMILHAÇÃO!!

Em negociação na sexta-feira, dia 14, a CSN con-
firmou a proposta de reajuste com base no INPC
pleno (5.49%), mais 0.5% de aumento real, que não
chega perto das reivindicações dos trabalhadores.

Mas para dar continuidade as negociações, o sin-
dicato encaminhará ofício hoje (17), à direção da
empresa informando que colocará a proposta em
votação nesta terça-feira, dia 18, de 6h às 18h30, na
praça Juarez Antunes. E já convoca os trabalhadores
da empresa a RECUSAREM essa proposta.

A CSN ofereceu a mesma proposta para os traba-
lhadores de Congonhas (MG) e 97% dos companhei-
ros recusaram.

Veja a proposta ao lado.

É hora de valorizar
quem produz!

Vamos mostrar que somos craques
na mobilização e RECUSAR essa

proposta da CSN.
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O ministro da Fazenda, Guido Man-
tega, e da Previdência, Carlos Eduar-
do Gabas, estão se mobilizando para
sugerir ao presidente Lula que vete
qualquer aumento superior a 6,14%.

A justificativa para o veto seria o
grande rombo da Previdência, o que
tornaria o aumento insustentável para
os cofres públicos.

Situação que poderia ser evitada
se o Governo Federal  criasse um
plano que beneficiasse os aposenta-
dos, não só em ano eleitoral. Além
disso, outra saída seria combater a

Ministros se
organizam para pedir

o veto do reajuste
dos aposentados

corrupção, que tanto atrasa o nosso
país, e cobrar das pequenas, médias
e grandes empresas suas dívidas.

Um exemplo é o sindicato. Com a
má administração das diretorias pas-
sadas, a dívida com a previdência é
de mais de R$ 3 milhões. Isso por-
que não recolhiam a parte do empre-
gado e muito menos do empregador.

Só com um planejamento e o com-
bate à corrupção a situação dos co-
fres públicos começará a ter uma
solução, uma pequena luz no final
do túnel.

Audiência

pública  discute

oportunidades

para Volta

Redonda
A Câmara de Vereadores de Volta

Redonda realizará uma audiência pú-
blica, no dia 25 de maio, às 17h, para
discutir alternativas e oportunidades
para a geração de empregos e o cres-
cimento econômico da cidade.

É muito importante que a socie-
dade, entidades, políticos e outros
segmentos participem e se organi-
zem, pois assim conseguiremos ga-
rantir um futuro positivo para Volta
Redonda.

CONVOCAÇÃO
O departamento jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos convoca os ex-

trabalhadores da Tubonal para um reunião no dia 25 de maio, às 18h, na
subsede do sindicato no Retiro, na avenida Antônio de Almeirda, 603.

A reunião será realizada para prestar informações sobre as ações
trabalhistas em andamento.

Os trabalhadores que entraram com processo na Justiça Federal
reivindicando o pagamento dos planos Bresser, Verão, Collor (127%),
contra a Caixa Econômica Federal, devem comparecer ao departamento
jurídico para esclarecimentos importantes.

O departamento jurídico funciona de segunda à sexta-feira,
de 8h às 12h e de 13h30 às 17h30, na sede do

sindicato na rua Gustavo Lira, 9, Centro.

Sindicato aumenta
número de

convênios para
os sócios

Trabalhadores com processo relativo aos 127%
(Planos Bresser, Verão e Collor)

CONVOCAÇÃO

A direção do sindicato está traba-
lhando para aumentar o número de
convênios que garantam benefícios
para os seus sócios. Vejam nossos
convênios no site do sindicato:
www.sindmetalsf.org.br

END TEC - Cursos e Treinamentos

Pofissionalizantes - 3343 0664
 Site:  www.endtec-inspecoes.com.br
• Inspetor de Soldagem IS-N1
• Inspetor de Partícula Magnética N2-S-Y
• Inspetor de Ensaios Visual de Sola N2-S
• Inspetor de Líquido Penetrante N2-G
• Caldeiraria e Tubulação
• Desenho técnico

Atenção ex-trabalhadores


