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No dia 1° de dezembro
os trabalhadores do tur-
no farão um boicote ao
lanche servido nos horá-
rios de entrada do turno.

Esta ação faz parte do
calendário de lutas apro-
vado pelos trabalhadores.
O objetivo é que a CSN

DIA 1° É O DIA D
Boicote ao lanche no

horário do turno
negocie uma nova tabe-
la de turno e melhore as
condições de trabalho
dos companheiros.

Até agora o sindicato ten-
tou resolver a questão com
diálogo e negociação, mas
a empresa se recusa a en-
tender, mesmo depois de

ter se comprometido a ne-
gociar com o sindicato.

Agora é vez dos traba-
lhadores mostrarem que
não estão para brincadei-
ra e exigirem que a dire-
ção da CSN cumpra sua
palavra.

Mas para isso é funda-

Sindicato garante cartão
alimentação igual para todos

Os trabalhadores que
ganham acima de R$ 3
mil serão beneficiados
com a mudança no va-
lor da participação no

custeio do cartão alimen-
tação.

A CSN concordou em
igualar o desconto de
participação dos traba-

lhadores e, com isso,
aqueles que pagavam
30%, a partir de janei-
ro de 2011, pagarão
somente 10%.

Descontos nos
cursos da ETPC
Recebemos várias re-

clamações de que a ETPC
não estava concedendo  o
desconto de 20% para os
trabalhadores da CSN e
seus dependentes.

A ETPC afirmava que
desconhecia o desconto.

Entramos em contato
com o RH da CSN e soli-
citamos que encaminhas-
se a reclamação à ETPC,
pois o desconto é um be-
nefício previsto no acor-
do coletivo.

E a empresa informou
ao sindicato que a ETPC
foi informada do benefí-
cio e que a situação já
está regularizada e o des-
conto, garantido.

mental que os trabalha-
dores demonstrem a sua
insatisfação e não pe-
guem o lanche.

Vamos nos mobilizar e,
no dia 1° de dezembro,
boicotar o lanche.

Faremos a nossa parte,
e o trabalhador a sua.
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OPERADORES DE PONTE AÇOS LÍQUIDOS
Cumprindo o compro-

misso assumido com os
trabalhadores, o sindica-
to cobrou da CSN uma
resposta em relação a si-
tuação dos operadores de
ponte aços líquidos.

E em reunião realizada
ontem (25), a CSN infor-
mou que realizará um es-

As cubas do refeitório
quatro estão danificadas
e precisam ser repara-
das com urgência, já
que existe o risco de con-
taminação por causa do
vapor de aquecimento.

Essa é mais uma de-
monstração de descaso

da empresa com a qua-
lidade de vida e as con-
dições do trabalho dos
companheiros.

E o pior é que dinhei-
ro para o coronel gas-
tar não falta, é só ver os
carros novos para a sua
tropa particular.

Denuncie: 2102-2833

PR da Comau
Os trabalhadores da

Comau, que estão no car-
ro torpedo, receberão

sua participação no resul-
tado até o próximo dia
20/12. Fiquem atentos!

Unifoa promove vestibular no
dia 12 de dezembro

Metalúrgicos sindicalizados têm
descontos na mensalidade

O sindicato e a Unifoa
fecharam um convênio que
prevê desconto nas men-
salidades da maioria dos
cursos da Unifoa para os
trabalhadores sindicaliza-
dos e seus dependentes.

E essa parceria fica ain-
da melhor, pois o convê-
nio prevê descontos de

15% nos cursos de Enge-
nharia Civil, Elétrica, da
Produção ou Mecânica,
áreas de interesse do se-
tor metalúrgico.

Então aproveite a opor-
tunidade e inscreva-se em
um dos postos autoriza-
dos e faça o vestibular
Unifoa.

 ARROZ COM RISCO DE CONTAMINAÇÃO

Trabalhadores do
judiciário querem justiça

Os servidores do judi-
ciário do Rio de Janeiro
estão em greve a mais de
trinta dias.

A paralisação é pela
garantia de cumprimento
da decisão judicial do
processo que durou 23
anos e que garante o au-
mento de   24% para to-
dos os serventuários.

Além disso, lutam pelo
reconhecimento de direi-
tos como o plano de car-
reira, promoções e pro-

gressões.
Segundo o comando de

greve, o Tribunal de Jus-
tiça não aceita voltar à
mesa de negociação sem
que a greve acabe e ain-
da tenta desqualificar o
movimento, usando força
desnecessária e repres-
sões ilegais.

“Os servidores públicos
têm o direito de greve e
não vamos recuar na luta
pelos nossos direiros” dis-
se o Comando de Greve.

O SINDICATO INFORMA QUE A RENOVAÇÃO DA SUPERONDA VAI
ATÉ O DIA 10 DE DEZEMBRO. NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA!

tudo para rever a tabela
salarial.

O sindicato reconhece o
empenho dos superviso-
res, dos gerentes, geren-
tes gerais e a área de RH,
mas chega a um patamar
que as coisas travam.

Esperamos que dessa
vez seja diferente.


