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TTTTTRT RT RT RT RT SOLICITSOLICITSOLICITSOLICITSOLICITAAAAA QUE QUE QUE QUE QUE
CSNCSNCSNCSNCSN NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO DEMIT DEMIT DEMIT DEMIT DEMITAAAAA

Em audiência no Rio, a desembargadora e vice-presidente do Tribunal Regional do
Trabalho, Dra. Glória Regina, solicitou que a CSN não efetua nenhuma demissão até a
próxima quinta-feira (2), quando será realizada uma nova audiência.

A empresa mandou um batalhão formado por sete advogados, uma comissão de ne-
gociação, representantes do RH e o Sr. Márcio Lins, representante da diretoria.

Na reunião, que durou 1h30, a desembargadora perguntou se a empresa manteria a
proposta apresentada na DRT, em Volta Redonda, fato que foi confirmado pelo "batalhão
de choque" de advogados da CSN. E o sindicato também apresentou sua contraproposta.

O "batalhão de choque" afirmou que não tinha autorização para negociar e que
precisaria levar para apreciação da diretoria da empresa em São Paulo.

Desmentido a informação divulgada pelo presidente da Alerj, deputado Jorge Piccia-
ni, os representantes da empresa afirmaram que não há previsão de novas demissões.

Segundo o deputado, em contato telefônico, o Sr. Benjamin disse que não haveria mil
demissões, e sim 1.800 caso não houvesse acordo.

AUDIÊNCIA
HOJE NA

JUSTIÇA DO
TRABALHO
O sindicato e o Mi-

nistério Público do Tra-
balho estarão em audi-
ência com a CSN, hoje
(26), às 14h30, na 3ª
Vara do Trabalho de Vol-
ta Redonda.

A audiência tratará
do pedido de anulação
das demissões e reinte-
gração dos trabalhado-
res demitidos  desde
dezembro de 2008.

Os trabalhadores, de-
mitidos ou não, e seus fa-
miliares podem compare-
cer para acompanhar o
resultado da audiência e
fortalecer a luta do sindi-
cato pela garantia dos
direitos.

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

CSN APROVA PAGAMENTO DE R$ 1,5
BILHÃO EM DIVIDENDOS

A CSN informou que
o conselho de adminis-
tração aprovou o paga-
mento de R$ 1,5 bilhão
em dividendos aos aci-
onistas.

Como o sindicato já
havia anunciado, a cri-

se é só para os trabalha-
dores e não chegou nem
perto de ameaçar o bol-
so dos grandes acionis-
tas da empresa, ou seja,
a CSN quer dividir os
prejuízos com os metalúr-
gicos, e só com eles.

E ainda tem a arro-
gância de chamar o sin-
dicato de intransigente
por recusar uma pro-
posta que só retira di-
reitos conquistados pe-
los trabalhadores com
suor e dedicação.
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