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SINDICATO X CSN

A CSN garantiria estabilidade no emprego por seis
meses, respeitando a rotatividade da empresa, como
aposentadoria, pedidos de demissão, justa causa,
baixo desempenho, entre outros.

Para o sindicato o diálogo e a negociação perma-
nente é o caminho para resolver qualquer impasse.

Reiteramos o compromisso do sindicato, feito du-
rante a campanha, de não entregar os direitos dos
trabalhadores, e por isso, estamos nos organizando e
mobilizando o os deputados, prefeitos, o ministro Car-
los Lupi e todas as lideranças políticas, sindicais e dos
movimentos sociais da região.

Mas você, trabalhador, é fundamental nessa luta.
Por isso, fique atentos ao chamado do seu sindicato.

- Redução do ticket refeição;
- Fim do empréstimo;
- Aumento do fator moderador de 20% para 30%;
- Redução na bonificação de férias;
- Bonificação de hora extra em 50%;
- Banco de horas;
- Retorno do turno de 8 horas e;
- Redução do adicional noturno.

De um lado está o sindicato, lutando pelos direitos dos trabalhadores.
Do outro a CSN, se aproveitando da crise para demitir sem critérios.

A proposta da CSN é de redução de direitos, veja:

CRISE
Veja algumas propostas das centrais sindicais

Usar o superávit pri-
mário para garantir pro-
gramas sociais e investi-
mentos em obras que ge-
rem empregos - o gover-
no federal mantém mais
de R$ 130 bilhões guar-
dados para garantir pa-
gamento da dívida inter-
na. Detalhe: essa dívida
pertence a 0,04% das fa-
mílias brasileiras, ou seja,
especuladores iguais aos
que criaram a crise inter-
nacional.

Redução drástica da
taxa básica de juros - a
taxa alta como está, os
mesmos especuladores de

sempre ganham e ainda
derrubam o consumo.

Queda do spread - o
spread é o que os ban-
cos ganham quando pe-
gam o dinheiro dos ou-
tros bem baratinho e em-
prestam bem caro.

Liberação do crédito -
os bancos estão sentados
em cima do dinheiro, apli-
cando em papéis do go-
verno, e quem precisa de
crédito para produzir e
consumir fica em apuros.

Investimentos públicos
- é essencial que o go-
verno federal, por meio
do BNDES, Banco do

Brasil, Caixa Econômica
Federal e do PAC (Progra-
ma de Aceleração do
Crescimento) mantenha e
até amplie os investimen-
tos em obras que gerem
emprego e renda.

Contrapartidas sociais -
o governo precisa exigir
de todas as empresas que
receberem isenção de im-
postos ou empréstimo com
dinheiro público se com-
prometam a não demitir,
sob pena de punição.

Redução de impostos- a
CUT propõe a redução da
carga tributária durante os
meses em que a crise durar.

MANIFESTAÇÃO
Para mostrar a todos o

descaso da CSN com seus tra-
balhadores, a direção do sin-
dicato está organizando ma-
nifestações na Bolsa de Va-
lores e na sede da CSN em
São Paulo e na sede do BN-
DES (Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e
Social) no Rio de Janeiro.

A ação será em repúdio à
concessão de recursos do BN-
DES sem garantia dos empre-
gos, pela redução de impos-
tos e concessão de créditos.

O Governo não pode fa-
vorecer empresas que não
têm compromisso com os tra-
balhadores!
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ORIENTAÇÃO DO SINDICATO

O sindicato orienta os
trabalhadores demitidos
da CSN que contribuem
com a CBS para não se
desligarem do plano. As

ações caíram muito por
causa da crise e os tra-
balhadores terão prejuí-
zo, caso retirem o seu
saldo.

O ministro do Traba-
lho, Carlos Lupi, anunciou
que o Conselho Delibe-
rativo do Fundo de Am-
paro ao Trabalhador (Co-
defat) aprovou a amplia-
ção do prazo de paga-

mento do seguro-desem-
prego para até sete me-
ses. Segundo Carlos Lupi,
o prazo poderá ser am-
pliado para dez meses,
caso a crise financeira se
agrave e mais postos de

trabalho sejam fechados.
A extensão valerá so-

mente para os setores
mais afetados pela crise
econômica como siderur-
gia e autopeças, mas
essa lista deve crescer.

Demissões I

Trabalhador demitido não deve se desligar da CBS
A orientação do sindi-

cato é aguardar a recu-
peração da economia e,
assim, das ações da em-
presa.

INFORME
Cadastro da

Superonda está
suspenso

O sindicato está rees-
truturando o serviço para
atender melhor os clien-
tes da Superonda. Por
isso, o cadastro para
novas instalações estará
suspenso até julho.

Os trabalhadores que
já possuem continuarão
com a sua internet ativa.

Lembrando que, o
atraso de duas os mais
parcelas, sem negocia-
ção prévia com o sindi-
cato, acarretará na sus-
pensão do serviço.

Mais informações pelo
telefone 24 2102 2823.

PLR I e II
e Hora de

refeição da CSN
No próximo boletim

publicaremos informações
sobre esses processos.

Mais um
convênio

Fonoaudiologia com a
Dra. Fernanda S. Pedroso.

Atendimento na rua 41,
n° 360 - Vila . Telefone
para contato: 3342 2442

SEGURO-DESEMPREGO SOBE
PARA ATÉ 7 MESES

Essa o sindicato já
denunciou várias vezes.

Quando a economia
estava forte a CSN per-
deu vários profissionais
para as concorrentes

A política mesqui-
nha da CSN está cada
dia causando mais re-
flexos na vida dos tra-
balhadores.

Foram tantas demis-

sões que não tem guarda
patrimonial para fazer a
segurança dos estaciona-
mentos.

Resultado: registros de
vários furtos de automó-

veis e arrombamentos.
Enquanto isso...
O gado do presiden-

te da CSN é bem vigia-
do na Fazenda Santa
Cecília.

Demissões II
Como se não bastas-

se, a empresa criou uma
forma peculiar de de-

Demissões III

COMAU
Todos os trabalhadores que não receberam a PLR de 2007

deverão entrar em contato com o departamento jurídico do
sindicato. O sindicato entrará com uma ação cobrando os va-
lores devidos para os trabalhadores.

missão. Demite quem não
quer sair e mantêm os tra-
balhadores que querem ir

embora.
Assim funciona a

área de RH da CSN.

por causa do arrocho sa-
larial. E com a crise a
empresa demitiu muitos
profissionais experientes,
o que resultou num receio
de acidentes graves.

Prevendo essa situa-
ção, a direção do sindi-
cato já fez uma denúncia
à DRT e ao Ministério Pú-
blico do Trabalho pedin-
do uma fiscalização.

SANKYU
O sindicato informa que não há acordo de banco de

horas com a empresa. Assim, todas as horas extras deve-
rão ser pagas ou compensadas dentro do mês, com as
devidas bonificações.


