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Em assembléia realiza-
da no dia 27 de março, os
trabalhadores da CSN e
terceiras aprovaram a sua
pauta de reivindicações.

O documento com os
itens reivindicados pelos
trabalhadores foi encami-
nhado para a CSN no dia
2 de abril e do Metalsul

CSN e Terceiras
ACORDO COLETIVO 2009/2010

no dia 3 de abril. Entre
os itens da pauta estão o
reajuste salarial com base
no INPC do período mais
ganho real, manutenção
das cláusulas dos acordos
anteriores e etc.

A luta por um acor-
do coletivo justo é feita
pelo sindicato e pelos

trabalhadores que, jun-
tos, reivindicam melho-
res condições de salário
e por benefícios sociais
que garantam melhoria
na qualidade de vida.
Participem das convoca-
ções do sindicato, não
seja apenas espectador
dessa luta.

MINISTROS RECEBEM
DENÚNCIA CONTRA A CSN
O sindicato enviou ofí-

cio ao ministro do Traba-
lho, Carlos Lupi, do De-
senvolvimento, Indústria e
Comércio, Miguel Jorge
e Luís Dulci, comunican-
do que a CSN não tem
condições  de demitir

ACORDO
COLETIVO
2009 DA

VAIS
A direção do sindica-

to e da empresa Vais já
iniciaram as negocia-
ções do acordo coletivo
2009/2010. No próximo
boletim publicaremos
mais informações.

DISCRIMINAÇÃO
NA CSN

Além de demitir em
massa, a CSN vem ado-
tando outra prática para
prejudicar os trabalha-
dores. A empresa está
proibindo as terceiras de
contratar os trabalhado-
res que foram demitidos.

Essa prática caracte-
riza discriminação e o
sindicato já fez uma de-
núncia ao Ministério Pú-
blico do Trabalho, pe-
dindo que a CSN expli-
que mais essa arbitrari-
edade.

PARABENIZAMOS OS TRA-
BALHADORES QUE, MESMO
FICANDO FORA DA DIVI-
SÃO JUSTA DO BOLO, VEM
FAZENDO A CSN CRESCER
E BATER RECORDES HISTÓ-
RICOS DE LUCRO.

mais nenhum trabalha-
dor, sob risco de compro-
meter a segurança .

A não ser que seja
uma ação premeditada
de importar placas da
Rússia e China, gerando
empregos fora do país,

para deixar o AF - II pa-
rado mais tempo que o
necessário para ter como
ameaçar mais demissões
e, assim, pressionar o sin-
dicato a entregar o pou-
co que restou dos direi-
tos e o turno de 6 horas.

SANKYU:
HORAS EXTRAS

A empresa descum-
priu o acordo com os tra-
balhadores e descontou
os dias de carnaval e ano
novo de uma só vez,
quando o combinado se-
ria de  descontar em dois
meses ou em hora extra
com bonificação de 50%.

Não há acordo com
a Sankyu em relação  a
dia ponte ou banco de
horas, portanto a empre-
sa deveria cumprir o que
tratou para evitar insa-
tisfação.
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Tivemos informação
que o Sr. Benjamin es-
tará presente nas come-
morações do aniversá-
rio da empresa, em Vol-
ta Redonda.

 Esperamos que ele
traga boas notícias. E
que os acionistas fa-
çam uma mea culpa e
invistam mais na usi-
na, na cidade e nos
seus trabalhadores.
Pois nos 16 anos de
privatização o que vi-
mos foi: arrocho sala-
rial, retirada de direi-
tos e perda de postos
de trabalho.

Enquanto isso, os aci-
onistas ficam bilionários.

Periculosidade da GDL
Os trabalhadores que

tiveram o adicional de pe-
riculosidade cortado favor
procurar o sindicato muni-
dos das cópias dos contra-

cheques com e sem a peri-
culosidade, com o número
do telefone para contato.
Os documentos devem ser
entregues na recepção do

sindicato, a partir de segun-
da-feira (13), para que as
providências sejam toma-
das.  O sindicato garante
o sigilo dos trabalhadores.

DAQUI... QUE NADA!
Quando lemos as ma-

térias publicadas por um
jornal DAQUI podemos
perceber quem está por
trás das notícias contra a
direção do Sindicato.

Na gestão passada
houve reajustes abaixo da
inflação e nos anos de
1998 e 1999 os trabalha-
dores amargaram 0% de
reajuste salarial. Na PLR de
1998 e 2003 os trabalha-
dores foram lesados e o

jornal não soltou uma nota
sequer sobre os fatos.

Faltando um dia para
a eleição sindical de
1998, o presidente da
CSN esteve em Volta Re-
donda e declarou que
"os trabalhadores deve-
riam votar conscientes" e
no dia seguinte havia
uma edição especial
dentro da usina com
essa frase estampada na
manchete.

Desde a posse da atual
direção, o jornal DAQUI só
criticou a gestão do sindi-
cato. E desde novembro de
2008 ,as edições trazem
matérias pressionando a
direção para entregar os
direitos dos trabalhadores
e o turno de 6 horas em
nome da crise. E nenhuma
matéria sobre o maior lu-
cro da história da CSN.

Cabe ao trabalhador ava-
liar quem está do seu lado.

SENADO APROVA PROJETO QUE
FACILITA O PLANEJAMENTO FAMILIAR
O Senado aprovou um

projeto que obriga os pla-
nos de saúde a cobrir des-
pesas com planejamento
familiar, que incluem va-
sectomia, laqueadura e
dispositivo intrauterino
(DIU). Esses procedimen-
tos já contavam na lista da
Agência Nacional de Saú-
de Complementar para

serem cobertos pelos pla-
nos, mas nem sempre a
autorização era liberada

pelos planos, o que po-
derá mudar com a apro-
vação do projeto.

VASECTOMIA: CRISE ECONÔMICA LEVA A
 AVALANCHE DE PROCEDIMENTOS NOS EUA

O número de vasectomias nos EUA vem crescendo con-
forme o agravamento da crise. Algumas cidades já regis-
tram um número 50% maior a partir de novembro de
2008.A razão é declarada nas consultas, onde os pacien-
te afirmam o medo de perder seus empregos, e mais filhos
trazem novos compromissos financeiros.

RECONHECIMENTO
Enquanto um jornal tem

o prazer em execrar o sin-
dicato, outros são imparci-
ais e tratam a notícia com
seriedade. Veja uma nota
publicada no Jornal Foco
Regional de um email en-
viado pelo presidente da

Associação de Participantes
da CBS, Sr. Áureo de Araú-
jo Braga: “Em meu nome
e dos associados da Asso-
ciação dos Participantes da
CBS (APCBS), envio votos
de parabenização à admi-
nistração e equipe de re-

dação do Foco Regional
pela forma isenta e clara
com que tem abordado o
assunto da luta mantida
pelo Sindicato dos Metalúr-
gicos com a CSN, em de-
fesa dos trabalhadores. Pro-
cedendo assim, de forma

independente, ao tratar de
assunto tão importante e de
alto interesse da população
de Volta Redonda e cida-
des vizinhas, o Foco Regio-
nal só faz crescer a credibi-
lidade e o conceito que já
desfruta entre seus leitores".

COMAU
O sindicato está agen-

dando uma reunião com
a Comau para tratar da
antecipação da PLR.

Conforme for o anda-
mento das negociações,
divulgarems nos próxi-
mos boletins.


