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CAMPCAMPCAMPCAMPCAMPANHA SALARIAL CSNANHA SALARIAL CSNANHA SALARIAL CSNANHA SALARIAL CSNANHA SALARIAL CSN
TRABALHADOR, O MOMENTO
É DE UNIÃO E MOBILIZAÇÃOÃOÃOÃOÃO
A postura da CSN em relação às campanhas salariais vem piorando. Desde o início, a

empresa demonstrou que não tinha a intenção de negociar com a direção do sindicato.  Para
encerrar qualquer expectativa nesse sentido, o ofício enviado pelo gerente de Recursos Humanos,
na segunda reunião para leitura da pauta de reivindicação (29/04),   serviu para mostrar que a
siderúrgica quer tirar o resto dos direitos trabalhistas da categoria. Neste ofício (cópia no verso),
o RH  destaca em letras maiúsculas, a sua intenção de dar REAJUSTE ZEROREAJUSTE ZEROREAJUSTE ZEROREAJUSTE ZEROREAJUSTE ZERO aos trabalhadores.
E vai mais além. As centenas de demissões, a  CSN empurrou "goela abaixo" e agora sugere
flexibilizar itens que já foram assinados em acordos anteriores, conquistas históricas, resultado
da luta dos trabalhadores.

Até o momento, a empresa demonstrou sua intenção e agora é a hora dos trabalhadores
darem um basta em retiradas de direitos como:  reduzir salários,  sobrecarregar com horas
extras, demitir sem justificativa, entre outros.  Debatam com os amigos, os vizinhos e a esposa.
Será que é justo uma siderúrgica que bate RECORDE DE LUCROS,RECORDE DE LUCROS,RECORDE DE LUCROS,RECORDE DE LUCROS,RECORDE DE LUCROS, mesmo em período de
crise, tratar os trabalhadores desta forma?
Parece que a CSN e seus capachos querem retroceder no tempo e voltar ao período da escravidão.
Companheiros, precisamos nos preparar para enfrentar  o que vem pela frente.

 QUINT QUINT QUINT QUINT QUINTAAAAA-FEIRA-FEIRA-FEIRA-FEIRA-FEIRA     (14) ÀS 18 HORAS(14) ÀS 18 HORAS(14) ÀS 18 HORAS(14) ÀS 18 HORAS(14) ÀS 18 HORAS
NA PRAÇA JUAREZ ANTUNESNA PRAÇA JUAREZ ANTUNESNA PRAÇA JUAREZ ANTUNESNA PRAÇA JUAREZ ANTUNESNA PRAÇA JUAREZ ANTUNES

Depois da segunda  rodada de reunião, quando permaneceu o impasse, o sindicato enviou
ofício a empresa e se colocou a disposição para continuar a negociação. Mas até agora a
CSN não se manifestou. Por esse motivo, a direção do sindicato convoca os trabalhadores  da
CSN e contratadas, para a assembléia, para que  decidam  os  próximos passos da campanha
salarial.  TTTTTrabalhadorrabalhadorrabalhadorrabalhadorrabalhador, sua participação é muito importante nesse momento!, sua participação é muito importante nesse momento!, sua participação é muito importante nesse momento!, sua participação é muito importante nesse momento!, sua participação é muito importante nesse momento!

ASSEMBLÉIAASSEMBLÉIAASSEMBLÉIAASSEMBLÉIAASSEMBLÉIA

CONTRACONTRACONTRACONTRACONTRATTTTTADADADADADAS SEGUEM O MESMO CAMINHOAS SEGUEM O MESMO CAMINHOAS SEGUEM O MESMO CAMINHOAS SEGUEM O MESMO CAMINHOAS SEGUEM O MESMO CAMINHO
Como diz o ditado: “tal pai, tal filho”.  Algumas contratadas, como por exemplo, Sankyu e
Comau, estão estudando na cartilha da CSN.  As reuniões de negociação não avançaram.
Será que essas empresas vão ter autonomia  para negociar sem a siderúrgica?

ENTÃO NÃO ESQUEÇAENTÃO NÃO ESQUEÇAENTÃO NÃO ESQUEÇAENTÃO NÃO ESQUEÇAENTÃO NÃO ESQUEÇA: QUINT: QUINT: QUINT: QUINT: QUINTAAAAA-FEIRA A SAÍD-FEIRA A SAÍD-FEIRA A SAÍD-FEIRA A SAÍD-FEIRA A SAÍDA É PELA PA É PELA PA É PELA PA É PELA PA É PELA PASSAASSAASSAASSAASSAGEM SUPERIOR.GEM SUPERIOR.GEM SUPERIOR.GEM SUPERIOR.GEM SUPERIOR.
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GUGUGUGUGUARDARDARDARDARDAS VAS VAS VAS VAS VOLOLOLOLOLTTTTTAM PAM PAM PAM PAM PARA OARA OARA OARA OARA O
ESTESTESTESTESTAAAAACIONAMENTO DCIONAMENTO DCIONAMENTO DCIONAMENTO DCIONAMENTO DA CSNA CSNA CSNA CSNA CSN

Depois de vários furtos de carros nos
estacionamentos da CSN (alguns publica-
dos em nossos boletins), a direção da em-
presa deixou de lado sua política mesqui-
nha e retornou  com os guardas patrimo-
niais.  Resolveu fazer também uma capina,
pois o mato estava muito alto.
É bom lembrar que nesses quatro meses,
não foram roubados bois na fazenda do
Sr.  Benjamim.  Pelo visto a crise não pas-
sou por lá. Deve ser porque teve guarda
24 horas.

LIVRO DLIVRO DLIVRO DLIVRO DLIVRO DA CAPA CAPA CAPA CAPA CAPA PRETA PRETA PRETA PRETA PRETAAAAA
O “Livro da capa preta” continua aterrori-
zando os trabalhadores.  Inclusive demitin-
do aqueles que se manifestam contrários a
atitude de coletar assinaturas, para pressi-
onar o sindicato a entregar os direitos dos
trabalhadores. De forma contraditória, o
código de ética da empresa não permite
que funcionários façam abaixo assinado
na UPV ou qualquer outro tipo de manifes-
tação.  Pelo visto o código de ética da
empresa se encaixa perfeitamente na velha
expressão: “Para inglês ver”.

PROPOSTA DA CSN


