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CSN - CAMPANHA SALARIAL 2018
Metalúrgico merece

mais. Vamos dizer NÃO
à esmola da CSN

Votação amanhã, dia 25, das 6h às
18h, na Praça Juarez Antunes

É chegada a hora dos trabalha-
dores dizerem um grande NÃO à
proposta indecorosa da CSN e
também dar um basta à política
de salários e reajustes baixos,
praticados pela empresa, nos
últimos anos, em nome da crise.

Vários trabalhadores procuraram
saber por que o sindicato não
recusou a proposta em mesa e o
sindicato responde que, em uma
campanha salarial, é fundamental
a mobilização de todos e isso só
acontece se os trabalhadores
participarem de todo o processo
de negociação e deliberarem sobre
ele. Afinal, toda campanha salarial
tem que ter em vista a possibi-

PRADA/CSN
está em greve
Hoje, os setecentos trabalha-
dores da PRADA/CSN, insta-
lada no polo industrial de
Resende, estão em greve pela
melhoria no valor do PPR.
O sindicato nem precisou
convencer os metalúrgicos da
empresa sobre a realização
da greve. Foi só mobilizar e
organizar a paralisação.
A empresa tentou usar de
várias artimanhas para des-
mobilizar a decisão dos traba-
lhadores, inclusive, no pri-
meiro dia da greve (na segun-
da-feira) parando os ônibus
de transporte na beira da
Rodovia Presidente Dutra,
obrigando os trabalhadores a
andarem 5km a pé, debaixo
do sol quente. Ao chegarem
à porta da empresa, os tra-
balhadores comunicaram o
fato ao sindicato, que, na
mesma hora, se dirigiu a beira
da Rodovia, exigindo que os
ônibus retornassem, de lá
mesmo, com os trabalhadores.
É muito desrespeito. Os que
conseguiram chegar à porta
da empresa foram levados
para casa, através de condu-
ção disponibilizada pelo sindi-
cato. E os trabalhadores se
mantiveram firme na greve.
E que isso sirva de exemplo
para os metalúrgicos da
Usina Presidente Vargas. Só
se consegue conquistas atra-
vés da organização, união,
mobilização e luta da classe
trabalhadora.

lidade de uma paralisação na
empresa e os trabalhadores é que
decidem sobre isso. Inclusive, essa
participação é uma exigência da
Justiça do Trabalho.

Como se já não bastasse o acúmulo
de tantas perdas salariais, sucatea-
mento de equipamentos, que vem
aumentando o número de acidentes
dentro da Usina, agora essa miséria
de reajuste que a empresa está
oferecendo.

Portanto, o sindicato convoca os
trabalhadores a rejeitarem a
proposta, no voto, amanhã, dia
25/7, das 6h às 18h, na Praça
Juarez Antunes.



Brasil regride 30 anos
em 4 anos, com o golpe

(1) PARALIZAÇÃO E SUCATEAMENTO DOS ESTALEIROS BRASILEIROS. A partir do golpe,
todas as plataformas, navios e sondas passaram a ser construídos fora do país, gerando
emprego para os gringos e, aqui, o aumento o desemprego.
(2) OCIOSIDADE NAS REFINARIAS DE PETRÓLEO. A partir do golpe, nossas refinarias só
produzem querosene, gasolina, diesel, entre outros, limitados a 60% da sua capacidade.
Uma tática que tem como objetivo mandar o nosso petróleo drú do pré-sal para os países
refinarem e gerarem emprego fora do país. E com um custo que obedece a variação do
dólar. O que encarece mais o preço dos produtos aos brasileiros.
(3) ISENÇÃO DE TRIBUTAÇÃO PARA AS MULTINACIONAIS PETROLÍFERAS. O governo e
esse congresso golpistas aprovaram uma medida provisória que dá isenção de 20 anos de
tributos (impostos) às empresas multinacionais (Esso, Shell e Chofron e outras). Isso rouba
do povo brasileiro investimentos de mais de 1 trilhão de reais, que seriam usados em
educação, saúde, segurança, transporte etc.
(4) PEC 241, A PEC DA MORTE.  Essa Proposta de Emenda Constitucional congela os
gastos públicos com saúde, educação e segurança por 20 anos, condenando os brasileiros
e as futuras gerações a precarização e até a falta desses serviços. Se agora já está ruim,
faltando remédio, médicos e equipamentos, imagine sem investimentos durante 20 anos,
com o crescimento da população.
(5) TABELA DO IMPOSTO DE RENDA CONGELADA. Já vai para mais de 8 anos que a
Tabela do Imposto de Renda não é reajustada. Hoje, quem ganha até R$ 1.900 já  é
tributada. Sendo que, se essa tabela fosse reajustada, só iria pagar imposto de renda quem
ganhasse acima de R$ 3.840. E do jeito que vai, daqui a pouco, quem ganha o salário
mínimo terá que pagar IR.
(6) BOING ENGOLE EMBRAER. Uma das empresas brasileiras com maior now how em
tecnologia aérea foi entregue à multinacional americada Boing. O Brasil entregou de graça
toda a bagagem tecnológica nas mãos dos americanos. São anos de investimentos em
pesquisa e estudos jogados fora, com essa parceria injusta e unilateral.

ESSES SÃO UM DOS POUCOS ÍTENS PERTENCENTES AO PROJETO
“PONTE PARA O FUTURO” DESSE GOVERNO GOLPISTA.

Depois da Lava Jato, criada para entregar o patrimônio e
as riquezas do país, como o pré-sal, a Embraer e outras,
hoje está bem claro que tudo faz parte de uma mesma

engrenagem do golpe. Veja abaixo, algumas das ações do
golpe para prejudicar o povo brasileiro


