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A direção do sindicato convocou uma assembléia para informar os trabalhadores da CSN sobre
os acontecimentos desde dezembro de 2008 até agora.

A CSN, em dezembro, tentou impor ao sindicato propostas que retiravam direitos conquistados,
principalmente acabando com o turno de 6 horas. O sindicato recusou as propostas e a CSN passou

a demitir, chegando a mais de 1.300 demissões.
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O sindicato, por enten-
der que tais demissões são
ilegais, requereu que o Mi-
nistério Público do Traba-
lho entrasse na justiça com
uma ação civil pública para
anular todas as demissões
realizadas a partir de de-
zembro de 2008.

O Ministério Público
atendeu ao pedido do sin-
dicato e entrou na justiça
com o processo.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
O juiz da 3ª Vara do Tra-

balho determinou, ontem
(19), que a CSN informe o
número de demissões, des-
de dezembro até hoje, e
que qualquer demissão a
partir de hoje, tem que ser
comunicada a ele, com an-
tecedência de 48 horas, sob
pena de serem anuladas.

E pela urgência, já mar-
cou audiência para o dia 26
de março.

OUTRA AÇÃO DO SINDICATO
O sindicato também entrou na justiça requerendo o retor-

no do turno de 6 horas  e o pagamento de duas horas extras
por dia para cada um dos trabalhadores da laminação, onde a
CSN, ilegalmente, implantou a jornada de 8 horas.

 Essa ilegalidade já foi constatada através da denúncia
que o sindicato fez na DRT.

É bom que a CSN comece a cumprir a Lei.

MPT E DRT
O Ministério Público do Trabalho e a DRT face ao im-

passe criado pela CSN, na imposição de suas propostas
para negociar, convocou a empresa e o sindicato para uma
mesa redonda de negociação  marcada para o dia 3 de
março, às 15h, na sede da DRT, para discutir as propostas
da CSN e as alternativas apresentadas pelo sindicato.

Com a DRT e o Ministério Público haverá, realmente,
uma negociação e não imposição.

Os funcionários do sindicato estarão de férias a par-
tir do dia  20 de fevereiro, retornando as atividades no
dia 2 de março. O período de férias dos funcionários é
dividido em dois, em dezembro e fevereiro.

SINDICATO ENTRA EM RECESSO


