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AUDIÊNCIAAUDIÊNCIAAUDIÊNCIAAUDIÊNCIAAUDIÊNCIA NEST NEST NEST NEST NESTAAAAA
QUINTQUINTQUINTQUINTQUINTA (26),A (26),A (26),A (26),A (26), ÀS 14H30 ÀS 14H30 ÀS 14H30 ÀS 14H30 ÀS 14H30

Será realizada nesta quinta-feira (26) a audiência do processo para anulação, reintegração e fim das
demissões dos trabalhadores da CSN. E o presidente do sindicato, Renato Soares, já entrou em contato com
o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, comunicando as ameaças da CSN de demitir mais 1.800 trabalhadores
caso o sindicato não aceite a retirada de direitos e o retorno do turno de 8 horas.

Com a privatização,
os trabalhadores perde-
ram direitos, milhares fo-
ram demitidos e os que
ficaram tiveram seus sa-

dois empreendimentos, a
CTE II e a fábrica de ci-
mentos. Todos com recur-
sos do BNDES, ou seja,
dinheiro público.

Privatização e alguns de
seus efeitos
lários arrochados. E a
CSN tenta, cada vez
mais, reduzir os direitos.

Enquanto isso,   o gru-
po controlador já adqui-

Esse é o resultado da privatização.

ATÉ QUE ENFIM

riram mais de 10 empre-
sas pelo Brasil e no mun-
do.

Além disso, após a pri-
vatização só foram feitos

Diretor da CSN fala
com a imprensa

Quem leu a entrevis-
ta do diretor de Opera-
ções e homem forte do
Sr. Benjamin, Enéas Di-
niz, em todos os jornais
da região observou que
a preocupação da CSN
é com a redução de cus-

tos, principalmente de
direitos. Isso fica eviden-
te quando fala que que-
ria a redução da bonifi-
cação de 70% para
33,3% antes dos traba-
lhadores saírem de féri-
as coletivas.

 A questão social foi
deixada de lado e isso
fica bem claro quando
ele diz que não se pro-
nunciou antes porque
tem muito que fazer. Des-
caso total com os traba-
lhadores e a cidade.

TURNO
DE 6

HORAS
No pronunciamento do

presidente da Alerj, depu-
tado Jorge Picciani, rela-
tou que  em contato tele-
fônico com o Sr. Benja-
min, o empresário diz que
só quer a redução dos
direitos ao nível da CLT,
esquecendo-se que a
própria lei trabalhista de-
termina que o turno inin-
terrupto de revezamento
deve ser de 6 horas.
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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

Até o fechamento do boletim a CSN não havia respondido o
ofício que solicita a reabertura das negociações. Veja o ofício:

Cúria diocesana promove caminhada
A Cúria Diocesana está

organizando uma cami-
nhada hoje, às 15h, que
sairá da Igreja Nossa Se-
nhora das Graças, no
Aterrado,  até o Ministé-
rio Público do Trabalho.

No MPT, a Cúria, jun-
to com as lideranças sin-

dicais e dos movimentos
sociais, entregarão um
documento sobre a crise
entre a CSN, o sindicato
e a cidade.

O documento possui
mais de 700 páginas e
pelo menos 7 mil assina-
turas contra as demissões

dos trabalhadores da
CSN.

Se você, trabalhador,
não pode participar,
mande algum represen-
tante da sua família. É
muito importante, pois a
força dos trabalhadores
está na mobilização.

Acordo
2009 na
Peugeot

Mesmo com a crise
e, consequentemente, a
redução na produção
de automóveis, a Peu-
geot já negociou o acor-
do coletivo dos traba-
lhadores.

E 67% dos traba-
lhadores aprovaram a
proposta, que prevê
um reajuste com base
no INPC do período
(5% a 6%), PLR de R$
4 mil e a manutenção
de todas as cláusulas
sociais e econômicas.
E as montadoras fo-
ram as mais atingidas
pela crise.

E fica a pergunta:

No entendimento
do sindicato, a direção
da CSN montou uma
estratégia de estocar o
excesso de placas com
dois objetivos:

1 - Manutenção do
Alto forno 1.

2 - Aproveitar a
manutenção para
pressionar o sindicato a
abrir mão do turno de
6 horas e entregar o
que restou dos direitos
dos trabalhadores após
anos de peleguismo.

Porque só
a CSN acha

que tem
dificuldades

e desconta nos
trabalhadores?


