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A palavra de ordem é NÃO!
CSN | CAMPANHA SALARIAL 2019

Sindicato convoca metalúrgicos à votação
É incrível uma empresa do porte
da CSN, que se diz uma das
maiores siderúrgicas da América
do Sul, continuar com essa
política de arrocho salarial.
Desvalorizando, cada vez mais,
o seu maior patrimônio que são
os seus trabalhadores.
Os metalúrgicos não podem
mais trabalhar de cabeça baixa

Todos vocês participaram da eleição
do sindicato, em março de 2018,
eleição essa referendada pelos
próprios trabalhadores. Com
processo totalmente transparente,
onde todos os ritos e atos seguiram
o Estatuto, com ampla divulgação.
Inclusive, com notificação ao
Ministério Público do Trabalho,
através do Inquérito Civil nº
000117.2018.01.001/0 e Procedi-
mento de Acompanhamento nº
000398.2014.01.001/0.
Durante o processo, todos os
interessados, que preenchiam os
requisitos estatutários, tiveram
oportunidade de inscrever sua
chapa. Acontece que o “Trem da
Alegria” não conseguiu montar sua
chapa e, como resultado da sua
incompetência, ingressou com
ação judicial para anular a eleição.
Ora, há quanto tempo o “Trem
da Alegria” vem tentando ganhar
as eleições, mas não consegue
nem ter uma chapa para disputar

o processo eleitoral? E como
vocês acham que terão compe-
tência de defender os direitos dos
trabalhadores?
Vocês já se perguntaram quem são
os membros da “Oposição Meta-
lúrgica”? No “Trem da Alegria” tem
de tudo, menos metalúrgico. Tem
ex-sindicalista com prisão de-
cretada pela Polícia Federal;
professores segregados da função;
aposentados sem atividades;

sindicalistas que entregaram os
direitos dos trabalhadores na
privatização da CSN; ex-funcio-
nário da CSN demitido por pedofi-
lia e pornografia infantil; cipista da
CSN que não atua na CIPA, que
deixa acidentes ocorrerem para
criar fato político; e representante
de associações de moradores, que
buscam palanque através do
sindicato. Enfim, vocês gostariam
de ser representados por esse “Trem
da Alegria”?

e aceitar tudo o que a empresa
tenta convencer que é verdade.
A grande verdade é que os
funcionários dessa empresa são
altamente qualificados e só eles
são capazes de fazer com que
essa siderúrgica tire leite de
pedra. E, ainda sim, conseguir
um lucro líquido de mais de R$
5 bilhões, como foi em 2018.

Hoje, o resultado dessa votação
tem que expressar claramente o
grau de insatisafação dos
trabalhadores no chão da fábri-
ca. O que o presidente e os
acionistas da CSN tem que
entender é que basta de explo-
ração e falta de valorização dos
metalúrgicos.

Dizer NÃO é a palavra de ordem!

Oposição: quanto pior, melhor



47827 - FABIANO PERUSSE ALVES
47881 - DALTON MARTINS NETO
47888 - WAYD LUID PERES CABRAL
47889 - MARCELO CARDOSO DOS SANTOS
47896 - RUDNEY FRANCISCO

O sindicato convoca os trabalhadores a comparecer a sua sede
(R. Gustavo Lira, 9, Centro - VR), com a cópia do  RG, CPF,
PIS e Carteira de Trabalho (foto e verso da foto) e contra cheque
da época, no horário de 2ª a 5ª feira, das 8h às 12h e de
13h30 às 17h30.

Sindicato convoca
trabalhadores para

atualizar documentos

Senado aprova
regras que

endurecem o
acesso a
benefícios

previdenciários

A medida provisória cria pro-
grama de revisão de benefícios
do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS). O texto exige
cadastro do trabalhador rural e
restringe o auxílio-reclusão aos
presos do regime fechado.

Também está na pauta a MP
872/19, que estende até
dezembro de 2020 o prazo de
pagamento de gratificações
destinadas a servidores
requisitados pela Advocacia-
Geral da União (AGU).

Consta ainda da agenda de
votações do plenário a MP 867/
18, que prorroga o prazo de
adesão do produtor rural ao
Programa de Regularização
Ambiental. Senadores critica-
ram o fato de a Câmara consu-
mir quase todo o prazo de 120
dias previsto para a votação
destas matérias.

47899 - EDINILSON JOSÉ PEDRO
47900 - PAULO CESAR DE MIRANDA
47905 - YURI OLIVEIRA MACIEL
47915 - ANDRE CASSIMIRO VALLIM


