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União é o que nos
fortalece e  garantirá

a nossa vitória
“Não é pregando a discórdia que vamos vencer esse
ataque aos nossos direitos. As reformas do governo

Temer só beneficiam os empresários e trazem
prejuízos aos trabalhadores. Só a união faz a força!

No início da noite de sexta-feira,
a CSN enviou um ofício em res-
posta ao pedido de esclareci-
mento que o sindicato fez sobre
a atitude revanchista da empre-
sa de anunciar a implantação
do turno fixo, a partir do pró-
ximo dia 16 de outubro.
No ofício, foram confirmadas
as denúncias feitas ao sindicato:
“Como a CSN ainda é a única
grande empresa do país a man-
ter o turno de revezamento de
6 horas, o que gera grande
desequilíbrio de competitivi-
dade frente aos seus concorren-
tes, e com a negativa dos em-
pregados em ouvir as propostas
que a empresa desejava propor
como alternativas para enfren-
tar esta imperiosa mudança,
não restou-se outra opção senão

CSN QUER IMPOR O TURNO FIXO

a de pesquisar as alternativas
que a legislação lhe concede,
sem que haja a necessidade
de celebração de acordo cole-
tivo. Dentre as alternativas pos-
síveis, ... a implantação do
turno fixo de 8 horas”.
Diante dessa decisão, mais
uma vez, a direção o sindicato
conclama a união dos trabalha-
dores para que seja um diferen-
cial no enfrentamento à famige-
rada reforma trabalhista que já
se apresenta na nossa cidade.
Trabalhadores, não se iludam
com meia dúzia que não tem o
menor compromisso em defen-
der os direitos. E ficam enfra-
quecendo a luta jogando uns
contra os outros. O sindicato
sabe da sua responsabilidade

de guiar e orientar o melhor
caminho na luta. Não é campa-
nha eleitoral. A sua preocu-
pação é proteger os empregos
e os direitos dos trabalha-
dores, sempre no caminho da
legalidade.

O SINDICATO REAFIRMA O
SEU COMPROMISSO DE
LUTAR, DE TODAS AS FOR-
MAS, PARA GARANTIR VAN-
TAGENS E BENEFÍCIOS E A
MANUTENÇÃO DOS DIREI-
TOS CONSTITUCIONAIS.
PARTICIPEM DA ASSEM-
BLEIA NESTA SEGUNDA-
FEIRA, 18 HORAS, NA PAS-
SAGEM SUPERIOR. E VA-
MOS À LUTA!



Cópia do ofício da CSN em resposta
ao ofício do sindicato:


