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Após pressão do sin-
d ica to e  reun ião na
DRT, a CSN comunicou
que as horas extras, re-
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DRT convoca sindicato e CSNDRT convoca sindicato e CSNDRT convoca sindicato e CSNDRT convoca sindicato e CSNDRT convoca sindicato e CSN
Na reunião, realizada

na quarta-feira (11), a
CSN dramatizou sobre a
situação do mercado, mas

A comissão de acompanhamento da crise, criado durante audiência pública na  Assembléia Legislativa do Rio de
Janeiro, se reuniu ontem (12) com o ministro Luiz Dulci, que é secretário da Presidência da República, em Brasília.
Participaram da reunião deputados estaduais e federais, representantes da igreja e do Sindicato dos Metalúrgicos.

Durante a reunião, foi apresentado um quadro geral do efeito da crise na região Sul Fluminense e os represen-
tantes solicitaram uma intervenção mais concreta do Governo Federal para amenizar esse impacto.

O sindicato, representado pelo seu presidente Renato, entregou um documento com o número de demissões
ocorridas na base e como anda as negociações com as empresas, em particular a CSN. O ministro Luiz Dulci recebeu

o documento e encaminhará as reivindicações.
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ILEGALIDADE DO TURNO
Sindicato garante pagamento das horas extrasSindicato garante pagamento das horas extrasSindicato garante pagamento das horas extrasSindicato garante pagamento das horas extrasSindicato garante pagamento das horas extras

acabou dizendo que o
quadro não é de prejuízo.

 O sindicato registrou
que  não havia necessida-

de de demitir 1.300 tra-
balhadores.

A empresa se compro-
meteu em apresentar uma

proposta global para ser
discutida na próxima reu-
nião, que será na segunda-
feira (16), às 14h na DRT.

alizadas de forma ile-
gal ,  serão pagas no
próx imo pagamento.
Estas horas são refe-

rentes a implantação
do turno de 8 horas de
forma ilegal, desde ja-
neiro, em algumas áre-

as.  A partir dessa data
a empresa deverá ex-
tinguir o turno ilegal e
praticar o turno de 6
horas. E no dia 26 de
março haverá audiên-
cia que discutirá a ile-
galidade do turno

Veja parte do docu-
men to  env iado pe la
CSN ao sindicato.



PLR 2009 DA CSN
A CSN só não pagará

a PLR em abril se não
quiser.

O sindicato não re-
correu da decisão judici-
al para que isso não fos-
se usado pela empresa
para não efetuar o pa-
gamento da participação
nos lucros dos trabalha-
dores.

Na reunião realizada

Eleição do Clube de Investimentos - CSN Invest
ATENÇÃO TRABALHADORES :
O CSN INVEST realizará, nesta sexta-feira (13) eleições para renovação da Diretoria Executiva. Para quem não se lembra,

durante o processo de privatização da CSN foram tomadas uma série de providências para manter os trabalhadores participan-
do do processo administrativo, não só da CSN, mas de todas as empresas estatais que foram privatizadas, evitando assim que
estas empresas fossem mal utilizadas pelos compradores, e que os trabalhadores, com representação nos conselhos das empre-
sas, tivessem voz contra desmandos ou retirada de direitos, alguns garantidos nos próprios editais de privatização.

Para quem não se lembra, por interesse pessoa, por esquecimento ou ainda por não ter participado do processo, as
privatizações foram feitas com imenso financiamento do governo, com a utilização das chamadas “moedas podres”, com a
participação dos fundos de aposentadoria como a CBS possibilitando aos compradores se apossarem do patrimônio público
gastando o mínimo de capital próprio. No caso da CSN, os compradores, todos, desembolsaram apenas U$ 40 milhões. O resto
foi com dinheiro nosso.

No início, os compradores capitalistas ainda tentaram demonstrar respeito aos Editais de Privatização, deixando  represen-
tantes dos sindicatos serem nomeados para os Conselhos de Administração, para as diretorias dos diversos clubes, ou Fundos de
Investimento formados a partir de capital dos trabalhadores das empresas. Com o passar do tempo, foram aparecendo os
diversos “barões”, do aço, dos aviões, do minério, etc...

Esses “barões” isolaram os trabalhadores, se esqueceram dos compromissos assumidos na privatização e, autodenominados
perfeitos “donos” das empresas, passaram a tirar os direitos dos trabalhadores, a usar o patrimônio adquirido para, cada vez mais,
se enriquecerem. Alguns, até nossos conhecidos, vieram de empresas falidas e multiplicaram várias vezes suas fortunas, restando
aos trabalhadores, “sócios” iniciais do processo, migalhas, desemprego e perda de direitos conquistados a duras penas.

Hoje, reverter este quadro é extremamente difícil. Porém, não é impossível. O que nós, trabalhadores, temos que fazer é participar
do processo onde for possível. E agora temos uma oportunidade de demonstrarmos nossa insatisfação com o atual estado de coisas :
votando em massa em uma chapa para a diretoria executiva do CSN INVEST que realmente represente os trabalhadores. HOUVE UM
ACORDO ENTRE O SINDICATO DOS METALÚRGICOS E DOS ENGENHEIROS E O SINDICATO DE ARCOS QUE CRIARAM A CHAPA 2 -
RENOVAÇÃO METALÚRGICA, QUE, COM CERTEZA, LUTARÁ PELOS SEUS DIREITOS NO CONSELHO DA CSN.

na DRT o sindicato e a
empresa discutiram o
impasse na negociação
da PLR. Foi proposto
que, para agilizar o pa-
gamento, a PLR seja
discutida nos mesmos
moldes dos anos ante-
riores, apesar do sindi-
cato não concordar com
modelo de negociação
por meio de comissão,

que é prejudicial aos tra-
balhadores.

E para não dar argu-
mento para que a empre-
sa não efetue o pagamen-
to da PLR em abril a dire-
ção do sindicato aceitou
o modelo proposto pela
empresa. Mais uma vez
demonstramos que temos
interesse em defender a
classe trabalhadora.

Família Stein-
bruch está na

lista dos mais ri-
cos do mundo
A família Steinbruch,

representada por Dorothéa
Steinbruch, figura na lista
da revista Forbes dos mais
ricos do mundo. Ela é mãe
de Benjamin Steinbruch e
está na 205ª posição, com
uma fortuna estimada em
mais de R$ 7 bilhões.

Sua família também é
dona do Grupo Vicunha
que hoje tem fábricas até
na Ásia e, também são
proprietários do Banco
Fibra que hoje tem ativos
de US$ 5,7 bilhões.

Saiu no jornal
O Globo:

CSN DIFICULCSN DIFICULCSN DIFICULCSN DIFICULCSN DIFICULTTTTTA DIÁLA DIÁLA DIÁLA DIÁLA DIÁLOGO AOGO AOGO AOGO AOGO ATÉTÉTÉTÉTÉ
COM O GOVERNO ESTCOM O GOVERNO ESTCOM O GOVERNO ESTCOM O GOVERNO ESTCOM O GOVERNO ESTADUALADUALADUALADUALADUAL

A CSN é uma empresa tão fechada às negociações que não atendeu um representan-
te do Governo Estadual.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Júlio Bueno, tentou conversar com a
direção da empresa, que ignorou e não deu resposta. Parece piada, mas não é!


