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Apesar da pouca participação dos
trabalhadores do turno na reunião con-
vocada pelo sindicato, os companhei-
ros presentes não desanimaram e
aprovaram um calendário de mobili-
zação.

E agora temos o desafio de unir
todos os trabalhadores que estão in-

satisfeitos na mesma luta: A MUDAN-
ÇA NA TABELA DE TURNO.

Mas a força da luta está na partici-
pação de todos, ou seja, não adianta
ficar sentado esperando que lutem
por você, pois a empresa se fortale-
ce com a inércia dos trabalhadores.
O sindicato está pronto e irá dando

novos passos conforme o movimen-
to for tomando força.

Lembrando que não queremos bri-
ga, apenas que a CSN cumpra o com-
promisso e pare de enrolar os traba-
lhadores.

Vejam algumas formas de lutas
aprovadas pelos trabalhadores:

Apitaço das
pontes rolantes

Votação
da

nossa
tabela

Uma horade atraso naentradade cada turno

Boicote
ao lanche



Natal Metalúrgico também
é Natal solidário

Falta menos de um mês para o Natal Metalúrgico e se
você, trabalhador sindicalizado, ainda não pegou a sua car-
tela não deixe para depois. Aproveite a distribuição das en-
tradas da CSN, às terças e quintas, e pegue a sua. Não se
esqueça de apresentar o contracheque do mês de outubro.

As cartelas também estão sendo entregues nas sedes e na
subsede do sindicato.

Leve um brinquedo e nos ajude a fazer um Natal mais
feliz para as crianças das instituições de nossa região

Recebemos denúncia de que a empresa Magnesita
ainda não fez a recarga no cartão dos trabalhadores,
que se refere a cesta alimentar. O cartão era carrega-
do todo dia 15, mas até o momento, os trabalhadores
estão a ver navios.

O sindicato tomará as providências necessárias, in-
clusive, denunciando a empresa por descumprimento
do acordo.

Denuncie: 2102-2833

Cesta alimentar dos
trabalhadores da Magnesita

Chapa quente na Coqueria
Os trabalhadores da Coqueria são obrigados a fica-

rem expostos durante muito tempo ao calor para var-
rerem o topo da bateria.

Recebemos a denúncia de que houveram casos de
trabalhadores que passaram mal depois de ficar mais
de duas horas expostos.

Por quanto tempo o problema vai persistir??
Pimenta só arde nos olhos dos outros???
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