
Inexplicavelmente, os sindicatos de Arcos (MG) e de Casa de Pedra, em Congonhas (MG) levaram
propostas já reprovadas pelos trabalhadores em votação.

Eles cederam a pressão da CSN e os trabalhadores acabaram aprovando propostas que não os atende em
suas expectativas. Diante disso, a CSN continua se omitindo, achando que o Sindicato dos Metalúrgicos fará
o mesmo, uma votação com uma proposta já recusada pelos companheiros.

Nem na greve de 2007, quando os trabalhadores começaram a recuar, o sindicato aceitou voltar
com a mesma proposta. E não é agora que faremos, quando os trabalhadores já demonstraram sua
insatisfação com todas as propostas apresentadas pela empresa.

Com isso, vamos dar um prazo até sexta-feira, dia 18, para que a CSN chame para
uma negociação. Caso contrário, só nos resta um caminho, a GREVE.
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Agora é com a CSN!
NEGOCIAÇÃO OU GREVE?

Por que o sindicato não levou
a proposta à votação?

O sindicato sequer
cogitou levar a pro-
posta aprovada em
Minas à apreciação dos
trabalhadores.

PORQUE?
Ela previa que o

reajuste do INPC + au-
mento real fosse apli-
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cado somente em setembro
de 2010, tal como o ano
passado, quando está-
vamos em crise.

Hoje, a conjuntura é
outra. Além disso, foi essa
política de abono que
achatou o salário dos
trabalhadores. E essa pro-

posta nada mais é que um
abono disfarçado.

A direção do sindicato
resolveu não levar à
apreciação porque o
prejuízo seria de 4 meses
sem o reajuste, que
corroi mais ainda o poder
de compra.

Sem contar que os
trabalhadores per-
deriam esses quatro
meses pra sempre,
sem reajustar, nesse
período, o FGTS, as
horas extras, férias, pe-
riculosidade, 13° salário
e etc.


