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Vote consciente!
Neste domingo (31), vamos eleger o nosso novo
presidente. E vamos decidir entre dois projetos.
Um projeto, representado pelo c andida to do
PSDB, que foi ministro durante 8 anos no governo de
FHC.
O outro projeto, a gente
também já conhece. E ninguém melhor que nós trabalhadores para dizer que
a vida melhorou e muito
durante o governo Lula. O
salário mínimo recebeu reajuste de mais de 150%. A
estabilidade econômica e
os investimentos reduziram consideravelmente a
taxa de desemprego, gerando ainda cerca de 12
milhões de novos postos
de trabalho formais.
O governo Lula criou o
PAC, descobriu o Pré-sal e
o Pro Uni que já beneficiou
mais de 700 mil estudantes. E é o responsável pela
ampliação de escolas técnicas por todo canto deste
país. Tudo isso fez com que
nós voltássemos a sonhar
com um futuro melhor para
os nossos filhos.
E não podemos esquecer
que, no auge da crise econômica de 2008, foi o Lula que
abriu mão de impostos como
garantia da manutenção de
milhares de empregos.
Enfim, sabemos que o
voto é uma escolha de cada
um de nós. Mas também
que é em nossa família que
precisamos pensar na hora
de votar.
R en at o
Soares
Presidente
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Tabela de turno I

Promessa é dívida

No dia 19 de junho deste
ano, a CSN divulgou em seu
chama número 1098 que
concordava em estudar a
mudança na escala de turno
após aprovação do acordo
coletivo.
Aprovado o acordo e nada
aconteceu.

O sindicato já fez várias
tentativas para que a empresa comece logo a negociar a nova tabela de turno,
mas parece que os representantes da empresa preferem dar uma de políticos
sem compromisso, prometem, ganham o voto e de-

pois não cumprem a promessa feita.
Na política temos que esperar quatro anos para dar o
troco, nosso acordo é de ano
em ano e não vamos nem
esperar o próximo acordo.
Já que promessa é divida
vamos cobrar.

Tabela de turno II - No LTF II
Os trabalhadores do LTF
II não agüentam mais esta
tabela de turno. Eles trabalham de segunda a sábado

Informe
Conta corrente
no Banco Real/
Santander para
os trabalhadores
da CSN
O sindicato informa que
os trabalhadores que não
quiserem movimentar a
conta no Banco Real/Santander, aberta pela empresa,
devem dirigir-se ao banco
logo que o pagamento for
depositado e requisitar a
transferência para o banco
que desejarem.
E atenção, ninguém pode
ser obrigado a ser correntista do banco.

e, pra piorar, são obrigados a irem no domingo, ficando sem folga.
Iremos tomar as providên-

cias e até denunciar na GRTE
e no Ministério Público do
Trabalho.
O abuso tem que acabar!

Empresas continuam a Atenção exdisputar mão-de-obra trabalhadores
da Tubonal
qualificada da CSN
O sindicato convoE as empresas continuam
disputando os trabalhadores
da CSN.
Agora é a vez dos operadores de ponte de aços líquidos, que estão na mira
da CSA.
Recebemos a informação
de que esses profissionais
estão saindo da CSN para
a CSA com uma proposta
de mais de duas vezes o
salário que ganhavam, entre outros benefícios. Um

grande investimento para a
CSA, que não precisa investir em treinamento e
qualificação desses trabalhadores.
E não adianta reclamar de
"atitude predatória", se os
trabalhadores estivessem
satisfeitos com as condições de trabalho na CSN
poderiam até ficar, mas
com salário inferior, lanche
de má qualidade, a famigerada tabela de turno e ou-

tros problemas, não dá pra
questionar a atitude dos
companheiros.
E atenção CSN:
Com essas perdas, a empresa fica cada vez mais
vulnerável, o que compromete não só a produção,
mas a segurança dos trabalhadores.
Em breve, convocaremos
os operadores de ponte de
aços líquidos para uma reunião. Aguardem!

ca os ex-trabalhadores da Tubonal para
um a nova r eunião
para discutir sobre
os créditos para um
possível acordo com
a empresa.
Será no dia 8 de
novembro, às 18h,
na subsede do Retiro, na rua Antonio de
Almeida, 603.

Usiminas e Prefeitura de Cubatão
firmam compromisso para contratação
de mão-de-obra da cidade
A Usiminas movimentou
R$ 27 milhões no comércio cubatense de janeiro ao
início de setembro deste
ano. A informação foi divulgada durante a cerimônia de adesão e parceria da
Usiminas aos programas
Pró-Comércio, Agente Socioambiental e de intermediação de mão-de-obra da
Baixada Santista pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Cubatão,
assegurando prioridade de
contratação aos candidatos
cubatenses.
Além de apoiar o desen-

volvimento do comércio local, o Pró-Comércio estimula
a geração de novos empregos, abrindo espaço para a
contratação de mulheres,
portadores de deficiências
e para quem nunca ingressou no mercado de trabalho.
O diretor da Usiminas Usina de Cubatão, José
Erasmo Andrade Pereira, explicou que a movimentação
de R$ 27 milhões já é superior ao volume de compras efetuado pela siderúrgica no comércio local em
todo o ano de 2009. A evo-

lução, segundo ele, já é reflexo do compromisso firmado com a Prefeitura e
com a Associação Comercial e Industrial de Cubatão
(ACIC) para prestigiar o
comércio local. "Vamos priorizar o comércio local",
garantiu Pereira. "Só este
ano já cadastramos 59 empresas das áreas de serviços e de materiais e estaremos cadastrando outras
oito, todas de Cubatão, nos
próximos dias".
Com a assinatura do termo de compromisso assegurando prioridade na con-
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tratação de candidatos cubatenses, com implementação dos procedimentos a
partir de outubro, a Usiminas também se comprometeu a qualificar a mão de
obra cubatense e apoiar a
revitalização da Fábrica da
Comunidade, que deve atuar efetivamente na qualificação dos munícipes. "A Usiminas prioriza a contratação
de trabalhadores de Cubatão e região e o Pacto pelo
Emprego vem confirmar
esse compromisso da empresa com toda a Baixada
Santista", afirmou Pereira.
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