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Os trabalhadores que
têm cota no CSN Invest
devem participar da vota-
ção da nova diretoria nes-
ta quarta-feira (18), às 18h,
no antigo escritório central.

A eleição de uma dire-
toria formada por traba-
lhadores é muito importan-
te, pois o presidente do clu-
be ocupa uma cadeira do
Conselho Administrativo da
CSN e participa das deci-
sões da empresa, como as
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ELEIÇÃO NO CLELEIÇÃO NO CLELEIÇÃO NO CLELEIÇÃO NO CLELEIÇÃO NO CLUBE DE INVESTIMENTUBE DE INVESTIMENTUBE DE INVESTIMENTUBE DE INVESTIMENTUBE DE INVESTIMENTOOOOO
 E a diretoria

do CSN Invest,
hoje, tem como
presidente um ex-
diretor da CSN,
Sr. Toninho, e o di-
retor Enéas Diniz,
homem forte do
Sr. Benjamin.

Por isso não es-
queça, nesta quar-
ta-feira (18), às
18h, no antigo es-
critório central.

Mais uma reunião na
DRT e nenhum avanço,
pois a CSN insiste em ti-
rar os direitos dos traba-
lhadores.

E quanto a proposta
do sindicato, mesmo sen-
do contra o banco de ho-
ras, colocamos para ne-
gociação e a empresa
não quis conversar, sen-
do que o banco de horas
é um item comum na pro-
posta da empresa e sin-
dicato. Dia 19 de março,
quinta-feira, haverá outra
reunião.

Propostas
É muito fácil falar em

garantia de emprego
após ter demitido mais de
1.300 trabalhadores. O
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que é estranho é a CSN
querer aumentar a jorna-
da de trabalho, enquan-
to o que vemos nas em-
presas é o inverso, em fun-
ção da crise, há a redu-
ção da jornada para não
haver demissões.

A direção do sindicato
já acionou os diversos
segmentos da sociedade
para a luta e também os
deputados, prefeitos, ve-
readores, o ministro do
Trabalho e Emprego, Car-
los Lupi, e o ministro Luiz
Dulci. E mais. O sindica-
to está tentando articular
uma reunião com o pre-
sidente Lula, para tentar
acabar com as ameaças
da CSN.

Veja as propostas do sindicato:
1 - Reintegração de todos os demitidos, na mesma
função e com o mesmo salário;
2 - Fim das demissões;
3 - Que a empresa facilite a demissão daquele que
deseja se desligar;
4 - Que a empresa agilize o processo de aposentado-
ria do empregado com tempo para se aposentar;
5 - Que a empresa conceda licença remunerada
(com economia de refeitório, luz, água, transporte,
telefone, hora extra e adicionais);
6 - Férias coletivas;
7 - Férias concentradas;
8 - PDI - Plano de demissão incentivada;
9 - PDV - Plano de demissão voluntária;
10 - Banco de horas;
11 - Redução na jornada de trabalho sem redução
salarial;
12 - Que a empresa garanta o emprego de seus
trabalhadores durante a vigência do acordo e por
mais três meses após o seu término, excluíndo os
casos de justa causa e;
13 - Que a empresa minimize a distribuição de divi-
dendos.

demissões dos 1.300 tra-
balhadores, que poderiam
ser evitadas.

A chapa 2 foi montada
a partir da união do Sindi-
cato dos Metalúrgicos, dos
Engenheiros, de Arcos e a
APCBS e entre os integran-
tes da chapa estão o pre-
sidente do sindicato Re-
nato Soares e os direto-
res Sílvio José Campos,
Laércio de Andrade, Car-
los Pinho e José Eli.

Reunião na DRTReunião na DRTReunião na DRTReunião na DRTReunião na DRT



GERENTE AMEAÇA CORTAR
PERICULOSIDADE DOS

TRABALHADORES DA GDL
Recebemos denúncia de

que o gerente da GDL está
ameaçando cortar o adici-
onal de periculosidade dos
trabalhadores da área.
Mesmo que seja confirma-
do que o produto que a

Veja as últimas
notícias sobre

a CSN:

empresa usa, e que subs-
tituiu o querosene, tenha
seu ponto de fulgor numa
temperatura acima de 70°
C, coisa que até o momen-
to a empresa não apre-
sentou ao sindicato. O

Salão deSalão deSalão deSalão deSalão de
festas para osfestas para osfestas para osfestas para osfestas para os
trabalhadorestrabalhadorestrabalhadorestrabalhadorestrabalhadores

O sindicato disponibi-
liza para os trabalhado-
res e a comunidade um
salão de festas completo,
com freezer, banheiros,
vestiários e palco.

O salão acabou de
passar por uma reforma,
que deixou o local pronto
para festas de aniversário,
casamento e eventos em
geral, e tem uma excelen-
te localização no bairro
Retiro.

Os sócios do sindicato
têm desconto de 50% no
aluguel.

Agende uma visita pelo
telefone (24) 3346 6179
e venha conhecer esse
novo espaço para festas.SANKSANKSANKSANKSANKYUYUYUYUYU
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Uma empresa especi-
alizada em consultoria di-
vulgou que o valor dos di-
videndos dos acionistas da
CSN para este ano pode
chegar a R$ 2,2 bilhões. E
isso em época de crise.

Continuamos rece-
bendo reclamações dos
trabalhadores que fize-
ram horas extras e não
receberam.

Além disso, a em-
presa está fazendo des-
contos no contracheque
sem comunicar os seus
funcionários.

O sindicato cobrará
da empresa a regulari-
zação do problema du-
rante uma reunião hoje
(17), às 9h.

DENÚNCIA NA EMACDENÚNCIA NA EMACDENÚNCIA NA EMACDENÚNCIA NA EMACDENÚNCIA NA EMAC
A direção do sindicato

está apurando a denún-
cia dos trabalhadores da
Emac, que não estão re-
cebendo as horas extras
devidamente.

O funcionário tem
que ficar de plantão
depois da jornada e
nos finais de semana,
com carro e celular da
empresa, mas não re-

cebe as horas por todo
plantão.

Em breve, divulgare-
mos o resultado da apu-
ração e as providências
que serão tomadas.

bom senso exige que  CSN
envolva o sindicato e a
DRT antes de mexer no adi-
cional de periculosidade
dos trabalhadores, pois já
está no salário e já virou
receita.

A CSN tem R$ 900 mi-
lhões para investir na side-
rúrgica Kremikovtzi, na Bul-
gária, num período de qua-
tro anos. E ainda assumiu o
compromisso de não demi-
tir nenhum dos cinco mil tra-
balhadores da empresa.


