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SINDICATO E CSN SE REÚNEM HOJE
PARA DISCUTIR PROPOSTAS QUE
AMENIZEM OS EFEITOS DA CRISE

Em resposta ao ofí-
cio do sindicato, envi-
ado na quinta-feira,
dia 11, pedindo uma
reunião e apresentan-
do alternativas para di-
minuir o impacto da
crise nos trabalhado-
res, a CSN enviou do-
cumento chamando
para  uma reun ião
hoje, às 14h.

O S ind ica to  dos
Metalúrgicos quer ne-
gociar com a empresa
os nove itens aprovadas
pelos trabalhadores
em assembléia e que
evitariam possíveis de-
missões, tanto na CSN
como nas contratadas.

Essas medidas têm
como bandeira a ma-
nutenção dos empre-
gos e dos direitos con-
quistados ao longo de
muita luta e mobiliza-
ção dos trabalhadores
metalúrgicos.

Com apenas  um
mês e meio de crise a
empresa não consegue
aferir o impacto con-

creto na produção.
Fora isso, a CSN tem
que gastar um pouco
da "gordura" acumula-
da durante os últimos
anos, quando teve lu-
cros recordes e rece-
beu milhões em incen-
tivos para investimen-
tos concedidos pelo
BNDES.

E é por isso que o
sindicato acredita que
a ação da CSN é pre-
matura e, mais uma
vez, tenta concentrar
possíveis prejuízos ten-
tando empurrar o tur-
no de 8 horas  e pres-
sionar o sindicato a
entregar os direitos dos
trabalhadores.

Por isso, que o sin-
dicato pede aos traba-
lhadores que estejam
atentos e organizados
para fortalecer a enti-
dade nessa luta pois
somente juntos conse-
guiremos garantir a
empregabilidade  sem
cortar direitos.

Proposta da CSN:

Contraproposta do sindicato:
1 - Que a CSN facilite a demissão daqueles que
desejam se desligarem da empresa;
2- Que a CSN agilize o processo de aposentado-
ria dos empregados com tempo para se aposen-
tarem;
3- Que a CSN conceda licença remunerada (com
economia de refeitório, luz, água, transporte,
telefone, hora extra e adicionais)
4- Férias coletivas;
5- Férias concentradas;
6- PDV - Programa de Demissão Voluntária;
7- Banco de horas;
8- Minimizar dividendos para acionistas e;
9- Que no período de  vigência das medidas
emergenciais só haja demissão por justa causa
ou para aqueles que desejarem se desligar da
empresa.



Toda a sociedade está acompanhando o momento de turbulência que o sistema financeiro atravessa e que vem cau-
sando certa instabilidade na economia. A crise começou a fazer suas primeiras vítimas nos Estados Unidos, deixando
milhares de famílias sem teto, e afetam algumas empresas em nosso país.

Mas nos últimos anos o Brasil, diferente de algumas nações, vem atravessando um grande momento de crescimento
de sua economia, o que nos permitiu enfrentar esse momento com maior tranqüilidade. Não existe um segmento que
não tenha acumulado grandes lucros nos últimos anos, e não foi diferente com a Companhia Siderúrgica Nacional que,
especialmente em 2007, viu seus lucros quase dobrarem. Só em 2007 o lucro líquido da empresa alcançou a marca de R$
2,9 bilhões e no terceiro trimestre de 2008 a empresa fechou com quase R$ 1,8 bilhões.

Então entendemos que nada justifica ações mais radicais por parte da empresa, como demissões, para enfrentar o
atual quadro econômico.

A empresa está forte financeiramente e pode suportar os próximos 2 a 3 meses, período que acreditamos, e como o
próprio presidente da CSN afirmou, é necessário para o retorno da normalidade em nossa economia.

É por isso que o sindicato não concorda com as medidas apresentadas pela empresa que, segundo o RH da CSN, seriam
adotadas caso o sindicato não aceite às reivindicações.

As medidas acarretariam no desligamento de cerca de 3 mil trabalhadores que são pais de famílias, cerca de 1.200
agora e 1.800 em janeiro. Além disso, haveria redução de cerca de 60% dos contratos da empresa, que significa demissão
de mais 2.500 a 3 mil trabalhadores das contratadas.

Se as medidas forem concretizadas pela direção da empresa podemos voltar ao período pós privatização, onde milha-
res de trabalhadores foram demitidos e alguns até hoje não conseguiram voltar ao mercado de trabalho.

Seria uma tragédia para nosso município, que demorou anos para superar os estragos sociais causados pela privatização.
Por isso, esta luta é de todo o município.
Vamos dizer não às demissões!
Vamos dizer não a retirada dos direitos!
SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO SUL FLUMINENSE

INFORME:
O departamento jurídico do sindicato está funcionando em novo
horário, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, sem intervalos.
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Nota à sociedade

Sindicato pede apoio e mobilização da
sociedade contra  ações da CSN

A direção do sindica-
to convocou uma reu-
nião para pedir o apoio
de diversos segmentos
da sociedade para for-
talecer a entidade na

luta pela garantia dos
empregos e dos direitos
conquistados pelos tra-
balhadores.

Participaram da reu-
nião o prefeito Gothar-

do Netto, representantes
do sindicato da constru-
ção civil e  engenheiros,
do legislativo e dos mo-
vimentos sociais. Na
reunião o sindicato di-

vulgou uma nota à so-
ciedade sobre a crise e
as ações que a CSN
quer tomar contra os
trabalhadores. Veja a
nota:


