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CSN DESCUMPRE ACORDO E
PERSEGUE TRABALHADORES

Os números não men-
tem. A CSN demite tra-
balhadores e contrata
outros com até 1/3 do
salário dos demitidos.
Ou seja, demiti os tra-
balhadores com salário
de R$1.800,00 e contra-
ta por salário entre
R$600,00 a R$700,00.

Renato, presidente, denunciou ontem
na imprensa uma tabela comparativa
das demissões que a CSN fez no perío-
do de janeiro a outubro deste ano. O
quadro demonstra o aumento do nú-
mero de trabalhadores demitidos a par-
tir de julho, nos meses seguintes a greve,
configurando atitude de represália à ade-
são dos trabalhadores no movimento.

Ao  Sindicato não resta outra alter-
nativa que não seja solicitar à DRT
uma mesa redonda para discutir o
descumprimento do acordo feito.

A CSN, após a privatização, passou
a demitir em massa os trabalhadores
da empresa. Só com Procópio foram
dez mil demissões e o sindicato nada
fez. Em contrapartida, esses diretores,
que estavam à frente do Sindicato, enri-
queceram e destruíram o patrimônio
da entidade.

ATA DA REUNIÃO DA DRT-RJ

A nova direção do Sindicato, que
assumiu em 8 de setembro do ano
passado, passou a desenvolver uma
ação de reconstrução ética e moral
da  entidade. Exercendo uma políti-
ca combativa, em defesa dos traba-
lhadores.

O primeiro embate foi a Campa-
nha Salarial/2006, que a CSN acre-
ditou que seria fácil manobrar. O Sin-
dicato não aceitou e partiu para a
greve. E a CSN teve que formar uma

suas famílias e entrando com ação
na justiça para impedir a greve.

Cada trabalhador sabe de tudo o
que aconteceu, inclusive, vendo as che-
fias e a direção da CSN dormindo em
colchonete no interior da UPV, algo di-
fícil de acontecer.

Mesmo após o término da greve e a
celebração do acordo perante a DRT,
a CSN partiu para represália, e vol-
tou com a prática de demitir e perse-
guir os trabalhadores.

“TROPA DE ELITE”,
com policiais do
Bope, armados
até os dentes, ame-
açando e aterrori-
zando os trabalha-
dores (mantendo
muitos deles sob
cárcere privado),



Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Volta Redonda e Região Sul Fluminense.

Rua Gustavo Lira, nº9, Centro, Volta Redonda-RJ
CEP.: 27253-280 - Telefax: (24) 2102-2840

Diretor da Comunicação:
André Dias

Jornalista responsável:
Beth Rezende (MTb 25965/RJ).

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias Metalúrgica, de Material Elétrico,
de Material Eletrônico e de Informática de Barra
Mansa, Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis,
Porto Real e Pinheiral, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, CONVOCA todos os
empregados da COMAU DO BRASIL INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA, que prestam serviços na CSN
e na SBM para comparecer a ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA que se realizará no próximo
dia 26 de outubro de 2007, na Sede do Sindicato
na Rua Gustavo Lira, nº 9, Centro, Volta Redonda,
às 17h30, em primeira convocação, e às 18h,
em segunda convocação, com a presença de
qualquer número de presentes, para discutirem
sobre a compensação de jornada de trabalho e
outorga de poderes à diretoria do Sindicato para
celebrar Acordo Coletivo de Trabalho.

Volta Redonda, 24 de outubro de 2007.

Renato Soares Ramos
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COMAUCOMAUCOMAUCOMAUCOMAU

CSN TENTA BURLAR A INSALUBRIDADE
DOS TRABALHADORES DA GFO

A direção da CSN con-
tratou uma pessoa para
convencer os trabalhado-
res a utilizar EPI´s, produ-
tos artificiais como luvas,
cremes e tudo que pode
ajudar a proteção contra

CSN SOBRECARREGA
TRABALHADORES DA GNR/LRC´S
A CSN vem implantando

uma nova forma de operaci-
onalizar as máquinas da
GNR/LRC´s e vem sobrecar-
regando os operadores da
área. O trabalhador tem que
operar, através de controle re-
moto a ponte rolante, ajudar
no abastecimento da máqui-
na e operar o carro CB, tudo
ao mesmo tempo.

Esta situação vem se agra-
vando já que o trabalhador
não está conseguindo tem-
po hábil nem para fazer suas
refeições, como antes fazia.
Inclusive, causando estresse
e perda de estabilidade emo-
cional em alguns funcionári-
os. Um dos casos ocorridos
foi o de um funcionário que

os agentes químicos do
ambiente. Só que, tudo
isso com o objetivo de ta-
pear os trabalhadores e
deixar de pagar a insalu-
bridade.
O Sindicato esclarece

tropeçou na bobina e quase
cortou o braço.

Os técnicos da área já fo-
ram procurados pelos traba-
lhadores que pediram uma
solução para o problema.
Mas a avaliação foi a de que
não há necessidade de novas
contratações. Em função des-
ta contraposição a opinião
dos técnicos, os funcionários
estão sendo ameaçados de
demissão.

O Sindicato vai continuar
acompanhando e, caso
não seja solucionado o pro-
blema, esta diretoria deve-
rá tomar as medidas cabí-
veis.

aos trabalhadores que
qualquer alteração no
laudo técnico coletivo,
como o suprimento da
insalubridade dos  tra-
balhadores aos diver-
sos agentes que cau-

sem danos a saúde, de-
verá ter o respaldo da
Delegacia Regional do
Trabalho (DRT), e que o
Sindicato estará acom-
panhando na forma de
denúncia.

Antecipação da PLRAntecipação da PLRAntecipação da PLRAntecipação da PLRAntecipação da PLR
Dia 30/10 é o prazo que a CSN deu ao sindica-
to para respondere a solicitação da antecipação
da PLR . Esta diretoria espera que a empresa
valorize os seus trabalhadores que são os res-
ponsáveis diretos pelo significativo lucro que a
empresa vem acumulando.

No filme “Tempos Modernos”, Chaplin interpreta um operário que executa
várias tarefas ao mesmo tempo, sem proteção nenhuma. Hoje, muitos
trabalhadores se sentem um pouco Chaplin, pois são tratados como máquinas
pelos patrões.


