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Assembleia é hoje,
às 18 horas, na

passagem superior
“Gato escaldado tem medo de água fria”

É essa a situação de insta-
bilidade que a direção da CSN
está provocando entre os
trabalhadores do turno, no
chão da fábrica, com essa
decisão intempestiva de
pressionar e assediar os traba-
lhadores com a informação
da implantação do turno fixo.

NÃO AO TURNO FIXO!

Hoje, durante a assembleia os
trabalhadores vão discutir e
decidir o que fazer diante dessa
posição arbitrária, unilateral
e autoritária da empresa.

Conforme decisão tomada
através do plebiscito, que
aconteceu no último dia 26/9,

os trabalhadores decidiram
não negociar o turno de 8
horas. Por outro lado, e em
uma atitude revanchista e
intempestiva, a empresa
iniciou uma série de reuniões
de ameaça, através de seus
prepostos, impondo a sua
nova decisão. E, com isso, os
trabalhadores têm questio-
nado o sindicato sobre o rumo
que o sindicato vai tomar,
juntamente com os traba-
lhadores, na luta contra o
turno fixo.

O QUÊ FAZER? COMO SERÁ
FEITO? E QUE RUMO TO-
MAR? Serão questões dis-
cutidas no coletivo com os
trabalhadores, entre elas,
decidir sobre greve. Tudo isso,
hoje, às 18h, na passagem
superior. NÃO FALTEM!



35935 JOSÉ CLAUDIO M. DA SILVA
35936 MARCOS VALÉRIO DE P. MACHADO
35937 MARCO AURÉLIO A. DE SOUZA
35940 SAMUEL JOSÉ LOUREIRO
35946 JORGE AURÉLIO M. MENDES

Sindicato publica nova relação de trabalhadores bene-
ficiados pelo processo da “Meia hora de refeição” (ver
listagem abaixo) a comparecer a sua sede para receber
seus alvarás. A entrega será na 3ª feira, dia 10/10, às
10h, na R. Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

Sindicato publica mais
nomes para alvarás

O SINDICATO SOLICITA A  PRE-
SENÇA COM URGÊNCIA DE
PAULO FERREIRA LOPES JUNIOR
E ISAURA ALMERINDA CARIBÉ
PINHO. AMBOS DEVERÃO  PRO-
CURAR PELO DR. BRUNO, NO
DEPARTAMENTO JURÍDICO DO
SINDICATO, DE 2ª A 5ª FEIRA ÀS
8 HORAS.

35957 PEDRO DAS DORES COSTA

35960 MAURICIO ANTONIO DA COSTA

35967 EDMAR FREITAS SOUZA

35968 EDMILSON MOREIRA DE ANDRADE


