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IRRESPONSABILIDADE SOCIAL

Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalista responsável:
Beth Rezende (MTb 25965/RJ) e Thais Soares

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Volta Redonda e Região Sul Fluminense.

Rua Gustavo Lira, 9, Centro - Volta Redonda
CEP.: 27253-280 - Telefax: (24) 2102-2800

A direção da CSN fez um requerimento para a DRT solicitando uma mesa redonda com o sindicato.
Nesta última reunião, foi solicitado à empresa que apresentasse os dados com o valor da economia com a

implantação das propostas apresentadas pela CSN. O objetivo era estudar formas de viabilizar essa economia por meio
do governo estadual (abatimento do ICMS), governo municipal (por meio do ISS) e o governo federal (via BNDES).

Até certo momento da reunião, os representantes da CSN demonstraram que havia possibilidade de fornecer os dados.
Após um contato telefônico com a direção da empresa, os representantes da CSN que estavam na mesa de negociação,

de maneira unilateral, para surpresa do sindicato, deram por encerrada as negociações. Negociação que eles solicitaram,
demonstrando mais uma vez intransigência e irresponsabilidade com que as negociações são conduzidas pela empresa.

Enquanto a CSN insiste
no impasse, o sindicato já
está negociando o acordo
coletivo e PLR em outras
empresas da região, como
na Peugeot e Volks.

A Peugeot, por exem-
plo, estava com estoque
de carro e parou a pro-
dução por três meses,
mas já fez uma propos-

ta oferecendo o INPC
acumulado do período,
de 5% a 6%, e a manu-
tenção das cláusulas
econômicas e sociais. E
ainda aumentou o valor
da PLR de R$ 3.800 para
R$ 4.000 para todos os
trabalhadores. Isso com
a produção reduzida.

Enquanto isso, na CSN...

Sindicato já negocia
acordo coletivo com
empresas da região

LIVRO PRETO
NA CSN

O sindicato recebeu
informação que os tra-
balhadores estão sen-
do obrigados a assinar
um livro preto.

Já estamos tomando
providências e comuni-
camos os procuradores

do Ministério Público
do Trabalho.

Isso é assédio moral!
Estamos esperando

a chegada do livro nas
mãos do sindicato para
termos a prova defini-
tiva desse crime.

Esse é o resultado da privatização.


