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CAMPANHA SALARIAL 2009

CSN E CONTRACSN E CONTRACSN E CONTRACSN E CONTRACSN E CONTRATTTTTADADADADADASASASASAS
O seu compromisso hoje (14)O seu compromisso hoje (14)O seu compromisso hoje (14)O seu compromisso hoje (14)O seu compromisso hoje (14)

 é com a assembléia, é com a assembléia, é com a assembléia, é com a assembléia, é com a assembléia,
às 18 horas, na Pàs 18 horas, na Pàs 18 horas, na Pàs 18 horas, na Pàs 18 horas, na Praça Juarez Antunesraça Juarez Antunesraça Juarez Antunesraça Juarez Antunesraça Juarez Antunes

METMETMETMETMETALÚRGICA DALÚRGICA DALÚRGICA DALÚRGICA DALÚRGICA DAAAAA
CSN ENTRA EM GREVECSN ENTRA EM GREVECSN ENTRA EM GREVECSN ENTRA EM GREVECSN ENTRA EM GREVE

A CSN continua desrespeitando os direitos dos trabalhadores. As vítimas da vez foram os
metalúrgicos da empresa Prada (Grupo CSN – em São Paulo). Porém, o trabalhador não
é bobo e ao perceber que a empresa estava querendo aplicar um golpe, imediatamente
entraram em greve no último dia 5.
A história começou em 2002, quando os funcionários trabalhavam 40 horas semanais.
A CSN assumiu a metalúrgica e usando o argumento de que a empresa estava em
dificuldades financeiras,  fechou um acordo com o sindicato de São Paulo, aumentando
a carga horária para 41 horas e meia, até este ano.
Pois bem, prazo vencido e empresa recuperada, agora a mesma descumpre o trato.
E para piorar, quer implantar uma carga horária de 44 horas semanais.
Não satisfeita, a empresa fez uma segunda tentativa de golpe.  Entrou na justiça, pedindo
que a greve seja  sentenciada como ilegal. O juiz fez um pedido para que os trabalhadores
voltassem ao trabalho e negociassem com a Prada.
Mas, é a empresa quem se recusa a negociar e sem a garantia de seus direitos os
metalúrgicos continuam em greve.
Visando solucionar esse impasse, o deputado Paulo Moreira da Silva entrará na próxima
semana, na Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados, com uma convocação
endereçada ao Sr. Benjamim, para que o mesmo  esclareça essa situação.  O deputado
vai pedir também que haja fiscalização em todas as unidades da CSN no Brasil,
principalmente em relação às condições de trabalho e ambientais.

ASSEMBLÉIAASSEMBLÉIAASSEMBLÉIAASSEMBLÉIAASSEMBLÉIA



SANKSANKSANKSANKSANKYUYUYUYUYU
A empresaA empresaA empresaA empresaA empresa

cancelou a reuniãocancelou a reuniãocancelou a reuniãocancelou a reuniãocancelou a reunião
com o sindicatocom o sindicatocom o sindicatocom o sindicatocom o sindicato
marcada para omarcada para omarcada para omarcada para omarcada para o
dia 12/5, paradia 12/5, paradia 12/5, paradia 12/5, paradia 12/5, para

tratar sobretratar sobretratar sobretratar sobretratar sobre
 a pauta de a pauta de a pauta de a pauta de a pauta de

reivindicação.reivindicação.reivindicação.reivindicação.reivindicação.

Os metalúrgicos das minas de minério  (em Casa de Pedra)  e de calcário
(em  Arcos), ambas em Minas Gerais e  da CISA, no Paraná (todas  do
Grupo CSN), também estão sofrendo com a pressão dos patrões em suas
campanhas salariais. A CSN apresentou para os sindicatos que representam
a categoria nessas regiões, a mesma  vergonhosa proposta de REAJUSTE
ZERO. E eles também já recusaram tal proposta.  Estão querendo testar a
nossa paciência. Se for para o sindicato entregar os direitos dos metalúrgicos,
é melhor fechar as portas.

A direção do sindicato denunciou à Delegacia
Regional do Trabalho, o excesso de horas extras
que os trabalhadores vêm fazendo nas áreas de
zincagem e laminação, na UPV. O sindicato solicitou
que seja feita uma fiscalização, para averiguar casos
de metalúrgicos que estão há mais de 20 dias
trabalhando sem folga.

Será realizada amanhã (15), a partir das 9 horas, na entrada do bairro
Jardim Guanabará, um Ato Público, contra o descaso na BR 393 (Região
Leste – em Barra Mansa). A rodovia foi privatizada, mas a concessionária
(Empresa Acciona) e o governo federal não chegam num consenso. A falta
de manutenção prejudica os moradores diariamente. Em reunião realizada
no último dia 5, as lideranças comunitárias dessa localidade solicitaram o
apoio do sindicato dos metalúrgicos, que está engajado na luta.

     PARTICIPE!

SINDICASINDICASINDICASINDICASINDICATO DENÚNCIA EXTO DENÚNCIA EXTO DENÚNCIA EXTO DENÚNCIA EXTO DENÚNCIA EXCESSOCESSOCESSOCESSOCESSO

     DE HORAS EXTRASDE HORAS EXTRASDE HORAS EXTRASDE HORAS EXTRASDE HORAS EXTRAS
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REAJUSTE ZEROREAJUSTE ZEROREAJUSTE ZEROREAJUSTE ZEROREAJUSTE ZERO
TTTTTAMBÉM AMBÉM AMBÉM AMBÉM AMBÉM EM MINAS E PEM MINAS E PEM MINAS E PEM MINAS E PEM MINAS E PARANÁARANÁARANÁARANÁARANÁ

AAAAATO PÚBLICO PORTO PÚBLICO PORTO PÚBLICO PORTO PÚBLICO PORTO PÚBLICO POR
MELHORIAS NA BR-393


