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Dois meses após o início da campanha salarial do
ano passado o sindicato deflagrou uma greve apro-
vada em votação pelos trabalhadores da CSN e con-
tratadas. O que não acontecia desde 1990.

O movimento sofreu uma pressão muito forte, com
interferência das empresas para o fim da paralisa-
ção. O que vimos foi uma sucessão de arbitrarieda-
des, como a intervenção de policiais do BOPE, tro-
pas de choque da Polícia Militar, liminares proibindo
qualquer ação que pudesse caracterizar o piquete.
Trabalhadores colocaram a vida em risco pulando
muros e passando por buracos feitos pela empresa.
Tudo para desarticular a greve.

Neste ano o sindicato começou a campanha sa-
larial com outra postura, buscando o diálogo, o en-
tendimento e a negociação até a exaustão. Assim,
conseguimos conquistar aumento real significativo em
todas as empresas da região.

O maior desafio na negociação com a CSN foi a
recusa da empresa em conceder um abono  salarial
pois sabemos que muitos esperam esse "qualquer".
Essa política prejudicou os trabalhadores por muito
tempo, quando a antiga direção do sindicato, pele-
ga e patronal, trocava o reajuste por abono. E as
perdas acumularam em 33%. Com o trabalho com-
prometido e transparente da atual direção a defasa-
gem começa  a ser recuperada e por dois anos con-
secutivos os trabalhadores tiveram aumento real - 1,5%
em 2007 e 2,0% em 2008.

Outro benefício conquistado é o realinhamento sa-
larial de mais de 3 mil trabalhadores, que foi possível
após as denúncias do sindicato à imprensa nacional da
evasão de mão-de-obra qualificada da CSN para ou-
tras siderúrgicas. E temos certeza, se a empresa tivesse
atendido a reivindicação do sindicato e concedido os
40% do FGTS,  para os trabalhadores que estão prester
a aposentar, a aprovação do acordo seria de mais de
80%, ou seja enquanto os trabalhadores estiverem pen-
sando individualmente, os patrões vão deitar e rolar.

Podemos até errar, mas não trairemos os tra-
balhadores.

CSN DESCUMPRE
OUTRA LIMINAR

RECUPERANDO PERDAS PLR DE 2008 DPLR DE 2008 DPLR DE 2008 DPLR DE 2008 DPLR DE 2008 DA CSNA CSNA CSNA CSNA CSN

A CSN, mais uma vez,
mostra que não tem in-
teresse em cumprir or-
dens judiciais.

Até hoje, a empresa
não cumpriu a liminar
que determina a realiza-
ção de uma eleição para
a comissão de PLR, na
forma da lei, para que
os trabalhadores deci-
dam se as negociações
serão por
meio de co-
missão ou
por acordo
coletivo ne-
g o c i a d o
com o Sindi-
cato.

Com essa
posição in-
transigente
da empresa,
o Sindicato
dos Metalúr-
gicos já re-
quereu à  Jus-

tiça do Trabalho de Vol-
ta Redonda que seja apli-
cada uma multa diá
ária no valor de R$ 50
mil.

Estamos aguardando
a decisão nos próximos
dias e informaremos em
nosso boletim.

O sindicato está
atento e cobrará os di-
reitos dos trabalhadores.

Renato Soares
Presidente

Documento determina eleição
 da Comissão de PLR
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TRABALHADORES DA CSN ELEGEM SEUS CIPISTAS

Em votação nos dias
4 e 5 de junho os traba-
lhadores da CSN elege-
ram seus representantes
na Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes.
O mais votado foi o
companheiro João Ricar-

do, da sinterização/co-
queria - pátio de matéri-
as primas. Os cipistas têm
como missão trabalhar
pela preservação da saú-
de e integridade física dos
trabalhadores e de todos
os que interagem com a

empresa (aqueles que
prestam serviço para a
empresa). O sindicato
parabeniza os trabalha-
dores eleitos e está à dis-
posição para ajudar na
luta por melhores condi-
ções de trabalho.

Votação ocorreu nos dias 4 e 5 de junho em todas as áreas da usina

MAIS UMA
MULTA

PARA A CSN
A CSN terá que res-

ponder por outro des-
mando.

O Tribunal Regional
do Trabalho julgará, em
breve, o cumprimento ou
não da decisão que de-
termina a multa no va-
lor de R$ 150.000,00,
por dia, pela não im-
plantação do intervalo
de uma hora de refeição
para os trabalhadores do
turno. A CSN ajuizou pe-
dido para reduzir ou anu-
lar a multa, mas o sindi-
cato entrou com uma
ação pedindo a aplica-
ção da multa, mantendo
o valor estabelecido.

A empresa tem que
ser punida pelos seus
abusos e violação da de-
terminação da implanta-
ção da hora de refeição
dos trabalhadores.

RADICALISMO X
PELEGUISMO
Dois extremos que se

encontram e só prejudi-
cam os trabalhadores.

Por mais que a
economia esteja cres-
cendo é grande o núme-
ro de desempregados. E
a demissão é uma arma
que os patrões utilizam
para intimidar a luta da
classe, que hoje está fa-
vorável ao capital.

TRABALHADORES VOTAM PROPOSTAS
DO ACORDO COLETIVO

CONTRATADAS

Os trabalhadores das empresas Emac, Ease, Magnesita, Sankyu e Comau vota-
ram na última sexta-feira, 06, as propostas para o acordo coletivo 2008/2009.

COMAU
SIM- 331  NÃO- 328   NULO- 3

SANKYU
SIM - 765  NÃO- 421  NULOS- 4

EMAC
SIM - 18   NÃO - 20

EASE
SIM - 75
NÃO - 2
BRANCO- 1

MAGNESITA
SIM- 17
NÃO - 67
NULO- 1

SINDICATO DERROTA
NOVAMENTE A SANKYU

O Sindicato ajuizou
uma ação contra a
SANKYU para anular a
assembléia da PLR que
definiu os valores que
seriam pagos aos traba-
lhadores. A l iminar
concedida impediu que
a Sankyu empurrasse o
valor de R$ 575,00 de

PLR, valor que o sindi-
cato não concorda.  A
PLR 2007 não é fato
consumado e definido
de forma unilateral.

Após o encerramen-
to da campanha salari-
al a direção do sindica-
to convocará a Sankyu
para uma negociação

para colocar fim à ba-
talha judicial e reivindi-
car uma PLR mais justa.

PLR 2008PLR 2008PLR 2008PLR 2008PLR 2008
Assim que a PLR 2007

for discutida e aprovada
pelos trabalhadores con-
vocaremos a empresa
para iniciarmos as nego-
ciações da PLR 2008.


