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Mobilização dos
trabalhadores fez CSN reabrir

as negociações
Em assembléia realizada na última quinta-feira (14), na Praça Juarez Antu-
nes, os trabalhadores demonstraram união e organização com o sindicato.
Além disso, com a

mobilização dos traba-
lhadores foram tomadas
duas posições:

1 - Os trabalhadores
referendaram a decisão
da direção do sindicato
de recusar a proposta da
CSN de reajuste zero e
retirada de direitos e;

Um ex-diretor, que ficou 14 anos no poder,
justamente na época que foram retirados vários
direitos dos trabalhadores, vive ligando para o
sindicato.  Inclusive, ele participou das assem-
bléias manipuladas no pátio da Som e na Praça
Juarez Antunes. Pois bem, esse ex-diretor liga para
o sindicato todo o dia, muda a voz e com nome
fictício pede informações sem coerência. O Sr.
Enéas tem que orientar melhor os seus pupilos da
direção passada, para que eles não fiquem atra-
palhando quem está lutando de verdade para não
entregar o direito dos metalúrgicos.

É muita falta
do que fazer!

2 - Estabeleceu-se
um prazo para que a
CSN convocasse uma
nova reunião de nego-
ciação.

E o resultado é que a
empresa encaminhou ofí-
cio para uma reunião na
terça-feira, dia 19, às
9h30, no Hotel Bela Vista.

É bom deixar claro
que não adianta pror-
rogar a data base por
mais 10 dias, como
solici ta o of ício da
CSN, se não se apre-
sentar uma proposta
com reajuste salarial e
melhoria dos direitos
conquistados. Propos-

ta de reajuste zero e re-
tirada de direitos será
recusada e acarretará
na convocação de
assembleia no edital
na lei de greve,  con-
forme decisão dos tra-
balhadores na assem-
bleia da última quin-
ta-feira.



Um ato público para-
lisou por duas horas, o
trecho da BR 393, na
entrada do bairro Jardim
Guanabara. A estrada
foi privatizada, mas o tre-
cho do bairro 207, até
a Dutra, está abandona-
do. O que sobra em bu-
racos, falta em sinaliza-
ção. Restam aos mora-
dores contar as vidas

BR 393: PRIVATIZAÇÃO
CAUSA IMPASSE

Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalistas responsáveis:
 Thais Soares, Glaucy Agapito( MTB 26766/RJ) e Andresa Gil

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

Trabalhadores das contratadas:
FIQUEM FIRME NA LUTA!

‘O pau que dá em
Chico, também dá
em Francisco’. É o re-
cado que damos
para as empresas ter-
ceiras, principalmen-
te a COMAU e
SANKYU. Não adian-
ta adiar a data base,
se não iniciar as ne-
gociações.

E a mobilização de
todos é muito impor-
tante. Não adianta fi-
car reclamando pelos
cantos, pois os pa-
trões, exploradores de
mão-de-obra, que-
rem mesmo que vo-
cês tenham esse com-
portamento. Por isso,
a participação nas as-

sembleias é funda-
mental para um bom
acordo. Nesse mo-
mento, você está tra-
balhando em benefí-
cio próprio, tentando
melhorar o salário e
as condições de tra-
balho, por que no res-
tante do ano você tra-
balha para enriquecer

cada vez mais os  em-
presários.  Quando a
categoria está firme,
eles tremem na base.

Fiquem atentos. Em
breve faremos mais
uma assembléia com
os companheiros das
terceiras.

Se pagar pra ver,
verá!

perdidas. A idéia dos en-
gravatados de Brasília,
de entregar a concessão
para uma empresa espa-
nhola e tirar do edital
esse trecho da estrada,
foi uma decisão egoísta.
Privatização nunca foi
uma boa. Olha o exem-
plo da CSN, que mas-
sacra os trabalhadores e
a cidade.

Audiência pública para
debater o desemprego

Hoje, dia 18/5, às 19h, na Câmara Municipal, acontecerá a audiência pública para debater os
efeitos da crise mundial no mercado de trabalho da nossa região. A iniciativa é do vereador Marqui-
nho Motorista e da comissão de geração de emprego e renda da Câmara Municipal. O evento
contará com a presença do deputado federal Edmilson Valentim, presidente da comissão de desen-
volvimento econômico, indústria e comércio da câmara federal, que é autor da emenda que cria o
critério de empréstimo do BNDES, para empresas que se comprometam a não demitir trabalhadores
em massa. Participe!


