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Tropa de Elite da CSN
O presidente da CSN gos-

tou tanto do filme Tropa de
Elite que, além de patroci-
nar os dois filmes da série,
ainda está treinando sua pró-
pria tropa, a FAR, como
mostrou uma reportagem na
revista Matéria-prima, publi-
cada pela CSN.

A tropa da CSN passa por
treinamento de artes marciais
e, uma vez por ano, passa
por um treinamento que con-
ta com a colaboração do
BOPE, do Exército - quem não
se lembra da greve de 1988
-, Polícia Federal e outras ins-
tituições de segurança.

Ou seja, a FAR está pre-
parada para o confronto e
ação contra criminosos.

O que a direção da CSN não
pode esquecer é que a em-
presa é formada por trabalha-
dores e não por marginais.

E onde está o investimento
social nos seus operários?

Tropa de Elite LL
E agora a Tropa de Elite

da CSN também tem a fun-
ção de organizar o trânsito
do estacionamento. Os tra-
balhadores que colocam seu
carro no estacionamento,
além do problema de falta

de vagas agora são proibi-
dos pela CSN de ficar na fila
esperando uma vaga. E
mais, caso insistam, são
obrigados a fornecer o nú-
mero da matrícula.

Será que é pra isso que

essa tropa do Coronel está
sendo treinada, para intimi-
dar os trabalhadores??

Pedimos aos trabalhadores
que denunciem ao sindicato
qualuqer tipo de abuso por par-
te dos homens do Coronel.

A vitória de Dilma Rous-
sef, confirmada nas eleições,
será muito importante para
os trabalhadores.

É uma vitória que dá conti-
nuidade a um projeto que pri-
orizou o crescimento do povo,
e não de minorias, melhoran-
do a qualidade de vida dos
mais pobres e fazendo com
que 26 milhões de brasilei-
ros saíssem da miséria extre-
ma. Um projeto que investiu
nos trabalhadores e fortale-
ceu a economia para a garan-
tia de emprego e que deu voz
aos movimentos sociais. E es-
sas são apenas algumas con-
quistas.

E as centrais sindicais já se
mobilizam para iniciar a dis-
cussão da agenda dos traba-
lhadores, com temas como o
salário mínimo de 2011, do
fim do fator previdenciário,
redução da jornada de traba-
lho, uma legislação para a ter-
ceirização, a Convenção 158
da Organização Internacional
do Trabalho, entre outros.
Temas que travam e, por que
não dizer, prejudicam os tra-
balhadores.

E na primeira entrevista
coletiva já afirmou que num
cenário com o PIB crescen-
do termos um salário míni-
mo acima de R$ 600 já no
final de 2011.

Dilma já tem o voto de
confiança dos brasileiros,
agora é continuar o cresci-
mento do Brasil, gerando
empregos e promovendo a
inclusão social.

Os desafios
de Dilma

Renato
Soares

Presidente

Sindicato
inicia

distribuição
de cartelas

para o Natal
Metalúrgico
O trabalhador sindicaliza-

do já pode pegar sua carte-
la para o festival de prêmio-
sdo  Natal Metalúrgico.

As cartelas estão sendo dis-
tribuídas nas sedes e subse-
des do sindicato, no horário
de 8h às 12h e de 13h às
18h, de segunda a sexta-feira.

Não se esqueçam de trazer
um documento de identidade,
o contracheque do mês de ou-
tubro e um brinquedo.
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Trabalhadores
do turno

Reforma a passos de tartaruga

A direção do sindicato
convoca os trabalhadores do
turno de revezamento da
CSN para uma reunião no
dia 18 de novembro, às 18h,
na subsede do sindicato no

Recebemos reclamações
de que a reforma do refei-
tório STE já vai fazer aniver-
sário e não acaba.

Segundo informações, a
Feijão

duro no
refeitório
4 da CSN
Durante vários dias os tra-

balhadores que utilizam o
refeitório 4 da CSN foram
obrigados a comer feijão
cru, sem poder reclamar
com ninguém, pois estavam
sendo impedidos por aque-
les que são responsáveis
pela disciplina nos refeitó-
rios.

Isso foi constatado quan-
do um trabalhador entregou
ao sindicato amostras do
feijão servido pela GR na úl-
tima semana.

Atenção GR!
Preste mais atenção com

a comida que servirá para
os trabalhadores.

Cartão alimentação
igual para todos

Na tentativa de acabar com
a diferença existente na par-
ticipação do trabalhador no
valor do cartão, onde quem
ganha até R$ 3.000 partici-
pa com R$ 20,00 e acima

de R$ 3.000 com R$ 60,00,
o sindicato encaminhou ofi-
cio a direção da empresa so-
licitando uma mudança que
fará com que os trabalhado-
res que ganham acima de

R$ 3.000 participem com
R$ 20,00 e não R$ 60,00.

Esperamos da empresa
uma resposta positiva e as-
sim teremos o cartão ali-
mentação igual para todos.

ATENÇÃO OPERADORES DE PONTE
ROLANTE DE AÇOS LÍQUIDOS

O sindicato convida os
operadores de ponte, que
trabalham com metal liqui-
do, para reunião na próxi-

ma quinta-feira, dia 11 de no-
vembro, às 9h na sede do
sindicato, na Rua Gustavo
Lira, 9, para tratarmos de

assunto do interesse dos
companheiros.

Sua participação é muito
importante!

Refeitório STE

Retiro, na Avenida Antonio
de Almeida, 603.

Essa reunião será realiza-
da para discutir ações dos
trabalhadores, junto com o
sindicato, para manifestar

todo o descontentamento
com a atual tabela de turno.

Além de pressionar a CSN
a promover as mudanças
garantidas pela empresa du-
rante o acordo coletivo.

desculpa usada é a falta de
recursos, o que só pode ser
brincadeira.

E enquanto os trabalha-
dores ficam sem refeitório,

a CSN investe na sua tropa
de elite e em outras ações
que não envolvem os tra-
balhadores.

Essa é a CSN!

Atenção ex-
trabalhadores
da Tubonal
O sindicato convo-

ca os ex-trabalhado-
res da Tubonal para
uma nova reunião
para discutir sobre
os créditos para um
possível acordo com
a empresa.
Será no dia 8 de

novembro, às 18h,
na subsede do Reti-
ro, na rua Antonio de
Almeida, 603.

Reunião no dia 18 de novembro


