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Ontem (27), na Praça
Juarez Antunes, 99% dos
funcionários da CSN, que
participaram do plebisci-
to,  elegeram o sindicato
como o seu legitimo re-
presentante na negocia-
ção da PLR.

A votação ocorreu si-
multaneamente nas três
bases de metalúrgicos da
empresa (Casa de Pedra,
Arcos e Araucária) e foi

unânime o desejo dos tra-
balhadores que a negoci-
ação seja feita diretamen-
te através de acordo cole-
tivo de trabalho, com os
sindicatos.

Diante deste resultado,
os sindicatos envolvidos
convocarão a CSN para
que realize negociação
conjunta, com objetivo de
discutir e deliberar sobre
os parâmetros da PLR de

2010. Inclusive, fato este
já efetivado hoje por este
Sindicato, que entregou
ofício à empresa para que
seja agendada dia e hora
para a negociação.

Apesar do fato, a CSN
enviou ofício ao sindicato
afirmando que o seu pro-
pósito é de continuar ne-
gociando através de co-
missão, com a sua forma
unilateral, como vem fa-
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Negociação com a CSN não avançou
A primeira reunião do

sindicato com os repre-
sentantes da CSN sobre o
Acordo coletivo não teve
grandes avanços.

Foram discutidas as
cláusulas sociais e, entre
as que foram debatidas, só
houve avanço na que pre-
vê exames de ultrassono-
grafia e Papanicolau, nos
periódicos das funcionári-

as da empresa. O que de-
monstra pouca sensibilida-
de por parte da empresa
nas questões sociais que
afligem seus empregados.

O restante das cláusulas
sociais e os ítens econômi-
cos ficaram de ser discutidos
na próxima 2ª feira, (3/5).

Como se vê, nada mu-
dou na prática da empre-
sa na mesa de negociação.

Ela continua tentando im-
por as suas vontades em
detrimento aos interesses
dos trabalhadores. Diga-
se mais, a pauta de rei-
vindicações foi montada
pelo sindicato de forma
ampla, com o resultado de
pesquisas realizadas com
os empregados e reflete
o desejo de conquistas
dos trabalhadores. Tanto

no que se refere às cláu-
sulas sociais quanto as
econômicas.

Por essas e outras, a
importância da participa-
ção efetiva e organização
dos trabalhadores através
do sindicato. Esta é a úni-
ca forma de conseguir os
avanços desejados nas
campanhas salariais dos
últimos tempos.

zendo nesses 13 anos. O
que contraria o desejo da
maioria dos trabalhadores.

Bem se vê que a em-
presa continua unilateral-
mente tentando empurrar
“goela a baixo” dos traba-
lhadores a forma de ne-
gociação que melhor aten-
da as suas conveniências,
na contramão do que exi-
gem a maioria de seus
empregados.

Metalúrgicos da CSN legitimam o
sindicato como negociador da PLR
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Neste sábado, dia 1º de maio, o sindicato
terá um plantão que funcionará das 8h às
15h, na sede do sindicato (Rua Gustavo
Lira, 9) para entrega dos cupons.

Plantão para entrega de cupons
da “Festa do Trabalhador”

Na intenção de apoiar a
campanha “SOS Ásilo Dom
Bosco”, o sindicato estará
disponibilizando, durante a
“Festa do Trabalhador”, um
stande da Sociedade São
Vicente de Paulo, respon-
sável pela  campanha para
ajudr o Ásilo Dom Bosco,
que tem passado por séri-
as dificuldades financeiras.

A contribuição poderá
ser feita no local ou atra-
vés de formulário preenchi-

SOS Ásilo Dom Bosco

Os trabalhadores tem se
queixado, em especial a
GMN, sobre a forma que es-
tão sendo conduzidos os
departamentos da CSN.
Cada um funcionando de
acordo com o interesse de
cada gerência.

As horas extras, por
exemplo, são pagas ou
compensadas a quem e

GMN também
está virando

“território particular”
do na hora autorizando o
desconto em folha. Esta
opção de contribuição com
desconto em folha poderá
ser feita tanto para traba-
lhadores da ativa, quanto
para aposentados da CBS.

Os valores que poderão
ser doados variam de R$
5,00 (mínimo), R$ 10,00 e
R$ 15,00.

No stande, os interessa-
dos podem ter mais infor-
mações e fotos do ásilo.

quando o gerente quer.
Além disso, os trabalha-
dores vêm reclamando so-
bre a super proteção a al-
guns (os pupilos), enquan-
to a maioria está sendo pe-
nalizada.

O sindicato está de olho
e lembra a todos que: traba-
lhador unido representa sin-
dicato forte! Sindicalize-se!

Já está tudo pronto para o evento promovido pelo sindicato que
homenageará os metalúrgicos da região. A partir das 15 horas, do dia 2

de maio (domingo), os portões da Ilha São João estarão abertos e a
estrutura do evento pronta para receber os trabalhadores e suas famílias

na 4ª edição da Festa do Trabalhador. Para participar da festa
basta levar 1 quilo de alimento não perecível.

A cada ano que passa, a
programação vem sendo
construída para agradar ain-
da mais o trabalhador e sua
família. E este ano o sindi-
cato estará trazendo como
show principal a dupla ser-
taneja Zezé di Camargo e Lu-
ciano, que cantarão seus
grandes sucessos como ‘É o
amor’ e ‘Mexe que é bom’.
Além deles, fazem parte da
programação o cantor Bo-
checha, Grupo Dolls e ban-
das de sucesso da região.
Durante o evento serão rea-
lizados trinta sorteios.

Para participar da festa
basta levar 1 quilo de alimen-

to não perecível. E dos sor-
teios, somente aqueles traba-
lhadores sindicalizados. E,
avisa ainda, que o sindicato
só está sindicalizando traba-
lhadores que estão na ativa e
que poderão procurar o sin-
dicato até o dia 30 de abril,
das 8h às 17h30, nas sedes:
Volta Redonda (Gustavo Lira,
9), Barra Mansa e Resende.

A premiação será: dois car-
ros 0 km, duas motos, um
prêmio de R$ 5 mil, duas TV´s
de LCD 42’, dez prêmios de
R$ 1 mil, duas geladeiras,
duas máquinas de lavar, dois
fogões, cinco bicicletas e dois
prêmios de R$ 500,00.


