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Mesmo após a aprovação do
acordo histórico, que permitiu
o aumento da jornada de tra-
balho para oito horas dos meta-
lúrgicos que fazem turno inin-
terrupto de revezamento, apro-
vado por maioria, a CSN sur-
preendeu a todos, informando
que, este ano, os trabalhadores
não terão a tradicional cesta

Miséria pouca
é bobagem!

Direção do sindicato tenta reverter
a suspensão da cesta de Natal

de natal, os brinquedos das
crianças, filhos dos trabalha-
dores, e nem almoços festivos.

A surpresa chegou através do
seu informativo “Chama”, com
a justificativa de que “o esforço
de recuperação é de todos”, já
que a empresa enfrenta um
longo período de crise e que

precisa fazer corte nos bene-
fícios extras dos trabalhadores.
Só esqueceu-se de falar que o
seu lucro líquido no 3º trimestre
foi de R$ 256 milhões, o melhor
do ano.
Diante desse “presente natalino”,
o sindicato está tentando junto
à direção da empresa, garantir
a manutenção desses benefícios,
que os trabalhadores já contam
todo final de ano.
“Ficamos todos surpresos com
essa atitude da CSN. A empresa
precisa entender que a crise atinge
a todos os brasileiros, todos
tiveram prejuízos. Mas tirar a ceia
de Natal da mesa dos traba-
lhadores e os brinquedos de seus
filhos não vai diminuir e nem tão
pouco aumentar o lucro. Enquan-
to as outras empresas da nossa
base mantiveram os benefícios
de seus empregados, a CSN vai,
mais uma vez, na contramão e
retira direitos.”, afirma Silvio
Campos, presidente.



INEA
concorda

em estender
prazo à CSN

O governo está obcecado pela
aprovação da reforma da
Previdência. A uma semana da
data marcada para o início da
votação da matéria na Câmara,
marcada para o próximo dia
18, um dos principais ministros
do Temer, Moreira Franco, da
Secretaria-Geral da Presidência,
é taxativo ao afirmar que, sem
ela, o crescimento econômico
do país sofrerá um profundo
baque. Para ele, o clima
favorável às mudanças aumen-
tou perante a população. “A
sociedade brasileira já com-
preendeu que é muito melhor
viver em um ambiente em que
haja oportunidade para todos,
onde se pratica igualdade de
oportunidades, do que você
viver em uma sociedade em que
as diferenças caracterizam

“Previdência tira dos
pobres e dá aos ricos”
O próprio ministro da Secretaria-Geral
da Presidência da República, Moreira
Franco, afirma que o sistema atual de

aposentadorias acentua a desigualdade
privilégios e as corporações se
diferem de maneira tão profunda
do conjunto da sociedade.”

Em entrevista exclusiva ao
Correio, ele reconhece que a
onda favorável ainda precisa
ser assimilada pelos parla-
mentares. Mas afirma que eles
têm uma visão mais privile-
giada que o conjunto da popu-
lação. “Se nós aprovarmos a
reforma da Previdência, no ano
que vem, nós vamos entrar no
círculo virtuoso”, previu.

Moreira afirma que, a cada
década, a partir dos anos de
1950, o país viveu uma crise
econômica, que acabou por se
transformar em uma crise polí-
tica. São situações que mos-
tram que o crescimento bra-
sileiro não é sustentável.

BOCA
MALDITA

ASSÉDIO MORAL
Tem aumentado o número de
denúncias sobre assédio moral
nas diversas áreas da CSN.
Parece até que as chefias estão
achando que vão ter salários
maiores se aumentarem os
assédios contra os trabalhadores.
O Sindicato dos Metalúrgicos
informa que se essas chefias,
supervisores ou gerentes não
pararem com esse tipo de compor-
tamento, que oprime, humilha e
prejudica os trabalhadores, vai
encaminhar denúncia ao órgão
competente, buscando medidas
de combate a essa prática,
dentro do rigor da lei.

Após ameaça de fechamento
da UPV, em Volta Redonda,
que causaria milhares de de-
missões por falta de cumpri-
mento do TAC por parte da
CSN, o Inea se reúne com os
representantes da empresa e
estabelece novo prazo de cinco
meses para obedecer às exi-
gências ambientais.


