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A direção do Sindicato recebeu
denúncias sobre as famosas
“reuniões de convencimento”,
realizadas tradicionalmente pela
supevisão da CSN, desde 1990, na
época do Procópio na presidência
da empresa.

O que é importante lembrar aos
trabalhadores é que reuniões como
essas eram feitas no pátio da SOM
para aprovar acordos nocivos aos

trabalhadores, que eram impostos
sob pressão e em plena campanha
pela privatização da empresa. Os
trabalhadores eram trazidos de suas
áreas feito manadas e passavam
por uma verdadeira lavagem
celebral.

Depois das várias denúncias
feitas por membros da atual
diretoria, na época que ainda era
oposição, as votações dos

trabalhadores passaram a ser feitas
na Praça Juarez Antunes. Mas ainda
manobradas pela pelegada que se
perpetuou à frente do sindicato por
14 anos.

Depois que o sindicato deixou de
ser “departamento da empresa”,
a votação das propostas passaram a
ser decididas através do escrutínio
secreto, portanto livres da perseguição
da supervisão da empresa.

Mentira tem perna curta
Campanha Salarial 2012

CSN continua com a prática de tentar confundir os trabalhadores para tirar
vantagens nos acordos coletivos. E, mesmo depois de duas gestões sem a

pelegada, ainda não percebeu que as coisas mudaram por aqui.

CONHEÇA A VERDADE DOS FATOS
São várias as mentiras publicadas no boletim

da empresa sobre o acordo coletivo, desde a
reunião da última 6ª feira, entre o sindicato e a
empresa. Veja abaixo algumas delas:

MENTIRA 1  A Emenda 45, da Lei que trata sobre
Acordo, Convenção e Dissídio de Trabalho, é
clara quando afirma que para que um acordo
coletivo de trabalho vá para dissídio deverá ter
o consentimento de ambas as partes. Portanto,
o sindicato  garante que não haverá dissídio
algum se o sindicato não concordar.

MENTIRA 2   A database foi prorrogada até 20/
6 (com a possibilidade de ser prorrogada
novamente), e a empresa está afirmando que,
caso esta data não seja cumprida, serão
suspensos todos os direitos dos trabalhadores.
O sindicato defende e luta por um acordo
coletivo que atenda às necessidades do
trabalhador. E que para que isso seja respeitado
participará de quantas reuniões forem
necessárias para garantir verdadeiros avanços
e conquistas para os metalúrgicos da CSN.

MENTIRA 10  Abono de férias. Esta cláusula
representa um retrocesso que ocorreu após a
privatização. Antes era de 91% e a pelegada
baixou para 70%.

MENTIRA 11 Plano de sáude e odontológico antes
da privatização era de graça e tinha qualidade.

MENTIRA 12   Cesta de Natal. Todas as empre-
sas, seja pequena, média ou grande,  oferecem
este benefício. Inclusive o sindicato dá uma cesta
aos seus funcionários bem melhor que a da CSN.

MENTIRA 13 Convênio Farmácia. Todas as
empresas já o praticam.

MENTIRA 14   Cartão alimentação. Qualquer empre-
sa que adere ao PAT (Programa de Alimentação do
Trabalhador), através de por exemplo o cartão
alimentação, recebe isenção de encargos sociais sobre
o valor da alimentação fornecida, e o incentivo fiscal
(dedução de até 4% no imposto de renda devido).
Trata-se também de um fator de aumento de
produtividade, maior integração entre trabalhador
e empresa, além de reduzir o absenteísmo. Muitas
empresas que oferecem este benefício descontam
o valor simbólico de apenas R$1,00.

MENTIRA 3   O Programa de Preparação para
a Aposentadoria é praticado por todas as
empresas e não apresenta nenhum custo às
mesmas.

MENTIRA 4  160 bolsas de estudo para níveis
ténicos é outra cláusula que já é praticada pelo
mercado.

MENTIRA 5  As bolsas de estudo para níveis
ténicos era de graça para o metalúrgico de Volta
Redonda. Passou a ser cobrada mensalidade
abusiva após a privatização.

MENTIRA 6   Seguro de Vida é praticado no
mercado por qualquer empresa.

MENTIRA 7  A garantia de emprego e salário
da gestante por 150 dias é um direito garantido
por Lei.

MENTIRA 8 Empréstimo Especial? Se o
trabalhador ganhasse um salário digno não
precisaria pedir empréstimo.

MENTIRA 9  Adicional noturno de 40% sobre o
valor da hora diurna normal já foi maior antes
da privatização.



Vamos dizer NÃO a ”esmola” da
CSN. A votação é nesta 3ª feira

(19/6), das 6h às 18h30

cédula

O sindicato realmente se negou
a levar para votação as duas
propostas oferecidas pela empresa
mas é importante que o
trabalhador entenda o porquê:

Não se trata de intransigência
mas de impor respeito. Quando o
sindicato decidiu não levar as duas
propostas é porque não houve
avanço e as duas propostas
causariam confusão, dúvida e
divisão no meio dos metalúrgicos.

É importante que o trabalhador
tenha a clareza que a database é
maio. Portanto, não é julho, nem
setembro e nem muito menos
janeiro, datas essas utilizadas pela
CSN para enganar o trabalhador
e fechar acordo com retardamento
do pagamento da reposição
salarial.

Caso o prazo do acordo de
prorrogação da database vencer,
dia 20/6, o  sindicato entrará com
pedido de nova prorrogação por
mais 30 dias na TRT, que
provavelmente será concedido.

proposta 1

nonononono no no
nnonononono no

proposta 2

NÃO

simulação resultado

2600 votos

3700 votos

2300 votos

somariam
4900 votos
número
superior ao
votos do
NÃO

Simulação da cédula que seria apresentada para a votação

Pasmem: Responsável pelo serviço de segurança
do trabalho da CSN era um  economista

A diretoria do sindicato ainda se
assusta com determinadas condutas
de derrespeito com os trabalhadores.

Após o acidente que resultou na
morte do trabalhador que foi
atrapelado por uma empilhadeira em
novembro de 2011, o auditor fiscal
do trabalho do Ministério do
Trabalho, Carlos Eduardo Ferreira,
relatou que o SESMT (Serviço

Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do
Trabalho) da empresa estava irregular.

O auditor esclareceu que o SESMT
deve ser composta por médicos do
trabalho, engenheiros e técnicos em
enfermagem do trabalho e tem que
ser gerenciado por um profissional
especializado da área. E na CSN o
reponsável pela área era um

economista. Ou seja, o órgão
responsável pela segurança não tinha
uma chefia ténica e foi assim por
muito tempo, sem que o próprio
Ministério soubesse deste fato. Assim.
a CSN foi autuada já que além de
não ser técnico não era legalmente
habilitado para atuar na chefia da
área e isso pode explicar muitos
acidentes ocorridos.
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