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Na quarta-feira,
dia 1º, os trabalha-
dores do turno vão
boicotar o lanche
que a CSN serve nos
horários de entrada
do turno.
É a forma de mos-

trar para empresa a
insatisfação com a

Boicote começa à
zero hora do dia 1°

atual tabela de tur-
no e, também, de
pressionar a CSN
para que negocie
com o sindicato
uma tabela me-
lhor, conforme
compromisso as-
sumido no acordo
coletivo 2010/

2011.
A responsabilida-

de é de todos e o
sucesso da mobi-
lização depende
da participação
dos companhei-
ros.
Então, no dia 1º

de dezembro,

traga seu lanche
de casa, pois ne-
nhum trabalhador
do turno deve pe-
gar o lanche nos
horários  da entra-
da do turno a par-
tir de meia noite e
até às 18h.
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Os operados da GIL
estão indignados com a
gerência que concedeu
um reajuste de 10% para
os líderes, o que é jus-
to, mas deixaram os
operadores de fora, a
ver navios.

Denuncie: 2102-2833

Unifoa realiza vestibular no
dia 12 de dezembro

O sindicato e a Unifoa
mantêm 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.

 Política salarial discrimina
trabalhadores da GIL e Aciaria

Mais um crime ambiental
Mais uma vez a CSN

demonstra que não tem
responsabilidade nem
compromisso com o meio
ambiente e polui, ainda
mais, o rio Paraíba do Sul.

Os técnicos Instituto Es-
tadual do Ambiente
(INEA) constataram que a
mancha escura é prove-
niente de um líquido que
vazou da Estação de Tra-
tamento de Efluentes do
Alto Forno 2 e se espa-

Dia Internacional
de luta das pessoas

deficientes

Projeto Samba do Ano apresenta:

Grupo Bom
Gosto

Dia 4 de dezembro, de 22h30 às 4h, no ginásio
do Recreio do Trabalhador

Os convidados são Rei-
naldo e o grupo Tá na
Mente, participação do
grupo Sorriso Aberto e
nos intervalos DJ Baita.

Venda de convites na

Mavy, no Centro de Bar-
ra Mansa, na HBS, no
Pontual Shopping, Stilo
Carioca no Retiro e Ra-
mon Modas, no Aterra-
do.

O sindicato está apoi-
ando a COOPENEA na
realização do evento em
comemoração ao Dia In-
ternacional de Luta das
Pessoas Deficientes. Será
dia 4 de dezembro, a
partir das 16h, no Memo-

rial Getúlio Vargas, na
Vila Santa Cecília.

Haverá show com Jor-
ge Guilherme e Banda,
apresentações de danças
e ações de conscientiza-
ção. Apóie você também
o nosso evento.

E começamos a rece-
ber denúncias de que o
mesmo está acontecen-
do com os trabalhado-
res da Aciaria, que não
receberam o aumento. E
os trabalhadores do Alto
forno II e III receberam.

lhou pelo rio.
O governador Sérgio

Cabral autorizou a Secre-
taria Estadual do Meio
Ambiente a adotar medi-
das severas, como uma
possível multa de R$ 50
milhões.

O acidente se deve  a
utilização de equipamen-
tos deteriorados e pela
falta de investimento.

Cadê a responsabilidade
social e ambiental da CSN?

Renovação da Superonda
É importante que os tra-

balhadores que possuem
a internet via rádio da Su-
peronda compareçam ao
sindicato para a renova-
ção do contrato até o
dia 10 de dezembro.

Os trabalhadores que

optarem por não renova-
rem também deverão com-
parecer para encerrar  o
contrato e não ficarem em
débito. A direção do sin-
dicato está providenciando
novos convênios para ins-
talação de internet.

Reunião com os
ex-trabalhadores da Tubonal
O sindicato convoca os

ex-trabalhadores da Tu-
bonal para reunião dia 8
de dezembro, às 18h, na
subsede do Retiro.

Na reunião, o perito irá
analisar os valores que

cada um terá que rece-
ber, por isso, será uma
reunião demorada, mas
muito importante para
sanar todas as dúvidas
em relação aos valores do
processo.


