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Os acordos coletivos
entre a Siderúrgica Bar-
ra Mansa/Votorantim e
o sindicato sempre fo-
ram resolvidos, mesmo
com dificuldades, por
meio de negociação.

De oito meses pra cá
as coisas mudaram. E
coincidentemente, as
coisas pioraram após a
contratação de alguns

Hora da mobilização

na SBM

Vo
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REUNIÕES DE
CONVENCIMENTO

Prática muito utilizada na CSN para intimidar os
trabalhadores, mas o sindicato reafirma que não
adianta ameaçar os trabalhadores com demissão,
fechamento de área e a velha choradeira sobre a
situação da empresa. Essa política nós já conhecemos.

profissionais de RH da
CSN. E os problemas
começaram a aparecer:
banheiros em más con-
dições, demora na en-
trega dos PPP’s, funções
não reconhecidas, in-
salubridade dos traba-
lhadores da aciaria
transferidos de Resende
para a unidade de Bar-
ra Mansa, queda na

qualidade da cesta bá-
sica e, agora, a empre-
sa oferece essa propos-
ta indecente para o acor-
do coletivo, muito aquém
da expectativa dos tra-
balhadores e daquilo
que a SBM pode pagar.

Por isso, o sindicato
orienta os trabalhadores
a ficarem mobilizados,
pois está chegando a

hora da onça beber
água.  A direção do sin-
dicato e os trabalhado-
res já estão até sentindo
falta da RH Mônica, que
endurecia, mas negoci-
ava com bom senso.

O que não acontece
com essa equipe da RH,
que trouxeram a cultura
e os problemas da CSN
para a SBM.

Todas as empresas faturaram muito nos últimos
quatro anos e a SBM está entre elas. E com a inicia-
tiva do Governo que, para estimular o consumo e man-
ter os empregos, abaixou o IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) dos materiais de construção, a empresa
ficou numa situação privilegiada.

A direção do sindicato honra o seu compromisso
com os trabalhadores e não ficará submisso aos
patrões, que só querem explorar a categoria.

REDUÇÃO DO IPI BENEFICIA A SBM

ATENÇÃO:
PUBLICAMOS HOJE (18) O EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DA ASSEMBLÉIA NA LEI DE GREVE.


