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E aí? O pagamento
desse mês veio sem os

direitos que a CSN
alegou que iria retirar?

Chegou a hora da onça beber água! O Sindicato convoca TODOS os trabalhadores para fazermos uma
grande assembleia geral na próxima quinta-feira, 5 de julho, às 6h, na passagem superior. Você que entra pela
passagem Retiro, pela passarela do Conforto, pela entrada do Jardim Paraíba; você, trabalhador da Calcinação,
que fica fora da Usina; Você que está de folga! Vamos dar uma demonstração de força, vamos mostrar que os
trabalhadores estão unidos para que a empresa não fique enrolando e postergando a nossa data-base.
Mesmo nos anos que a economia vai bem a CSN sempre choraminga e mente dizendo que vai mal!

E mandamos um recado para a empresa: Data-base é maio! Não é julho, agosto, setembro... muito
menos janeiro de 2013. Só aceitaremos propostas que sejam retroativas a maio! Hoje, 9h, o Sindicato tem
uma reunião marcada com a CSN e vamos ver se a empresa entendeu esse recado, que já foi dado antes.

Convocação Geral
Assembleia dia 5 de julho

Campanha Salarial 2012/2013

Como diria o eterno Erasmo Carlos:
“Pega na mentira...”

O Sindicato recebeu várias denúncias de trabalhadores
apavorados porque foram comunicados por seus
supervisores que a CSN cortaria os benefícios, pois havia
acabado o prazo da data-base e, consequentemente,
nossos direitos seriam extintos. Mas o Sindicato, como
defensor dos trabalhadores e guardião de seus direitos já
havia tomado providências junto ao Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) para a prorrogação da data-base e
informado o trabalhador que seus direitos estavam
assegurados.  Essas técnicas de terrorismo que a CSN
está utilizando eram muito usadas na Europa nazista  e
no Brasil, após o golpe de 64, durante a ditadura militar.

Como mentira tem perna curta, a verdade veio à tona
ontem. O trabalhador continuou recebendo os benefícios
acima do determinado pela lei: suas horas-extras
escalonadas, 70% de férias, creche, plano de saúde, entre
outros auxílios. O que a CSN precisa fazer é ter mais respeito
pelo trabalhador e não duvidar de sua força e inteligência.

Recebemos denúncias de que a empresa está fazendo reuniões para
ameaçar os trabalhadores, dizendo, por exemplo, que o plano de

saúde será retirado. Além disso, trabalhadores com barba por fazer,
uniforme sujo ou blusa para fora da calça, estão sendo proibidos de

entrar e sendo ameaçados também.

Assédio Moral na GGMA

Fim dos Classificados da CSN
Os trabalhadores informaram o Sindicato que a CSN, para

“racionalizar os recursos da empresa” deu fim aos classificados de sua
intranet. Além disso, proibiram os trabalhadores de manterem por
conta própria os classificados no drive “O: COMUM”, orientando os
líderes que ameaçassem quem continuasse com a prática com a

demissão. Olha mais assédio moral aí!

Relógio de ponto da Sankyu
O relógio de ponto foi posicionado dentro da sala do chefe, que fica

trancada, abrindo apenas 5 minutos antes do ponto. Assim os
trabalhadores que chegam mais cedo para irem ao vestiário, acabam

batendo o ponto com atraso quando voltam do vestiário. O
trabalhador não pode ser impedido de registrar o ponto na hora que

chega! Já estamos tomando providências.



Atenção Terceiras!

Já estamos conversando com os procuradores do
Ministério Público do Trabalho para que este ano não se
repita o cenário de 2007: trabalhadores por mais de 48
horas dentro da usina, sem receber horas extras, pois essa
atitude é ilegal. Isso é caracterizado como cárcere privado
e assédio moral!

A CSN já começou com suas artimanhas para evitar o
curso natural das coisas. Ao invés de oferecer uma
proposta justa para evitar a greve, ela se vale de coação e
pressão contra os trabalhadores. Se você está passando
por isso, crie evidência e denuncie ao seu Sindicato!

Não temos medo de
entrar em greve!

Linha do Tempo da Campanha
Salarial CSN – 2012/2013

30/03 – Sindicato envia para a empresa ofício solicitando a abertura
das negociações, com a Pauta de Reivindicação, construída junto aos
trabalhadores, em anexo;
10/04 – CSN responde o ofício e agenda a primeira reunião para 13/
04, para apresentação da pauta;
19/04 – CSN envia ofício agendando nova reunião para 24/04;
24/04 – A reunião trata de assuntos sociais e a data-base de 1º de
maio é prorrogada por 15 dias;
10/05 – CSN envia novo ofício agendando reunião para 14/05 (faltando
um dia para o fim do prazo);
14/05 – A reunião trata de assuntos econômicos. O Sindicato recusa em
mesa a proposta da empresa. A data-base é prorrogada por mais 15 dias;
21/05 – CSN envia ofício marcando outra reunião para 23/05;
23/05 – A CSN apresenta nova proposta na reunião, que também é
recusada em mesa, pois não representa nenhum avanço;
25/05 – CSN envia ofício agendando uma nova reunião de negociação para 29/05
29/05 – Acontece a 5ª reunião entre Sindicato e empresa. Apesar da
proposta apresentada pela CSN estar abaixo das expectativas, o Sindicato
decide levar para apreciação dos trabalhadores. A data-base fica
prorrogada até 06/06;
31/05 – Os trabalhadores recusam a proposta em votação secreta,
com o seguinte resultado: NÃO: 5.408; sim: 252; brancos e nulos: 11;
num total de 5.671 votantes;
05/06 – CSN pede os Sindicato a prorrogação da data-base até 15/
06 e marca nova reunião para 11/06;
11/06 – A CSN faz outra proposta insatisfatória, mas o Sindicato leva
para a decisão do trabalhador em 13/06;
13/06 – A proposta é recusada com mais quórum: 6.027 votantes.
Resultado: NÃO: 5.681; sim: 333; brancos e nulos: 13;
14/06 – A CSN agenda reunião de negociação para 15/06;
15/06 – Acontece a 7ª reunião de negociação entre Sindicato e empresa.
A CSN oferece duas propostas, mas o Sindicato leva apenas um delas,
para que não haja confusão. Uma vez que o SIM ultrapassasse o número
de votos do NÃO, a proposta mais votada teria que ser aceita, mesmo
que nenhuma delas atingisse sozinha mais votos que o NÃO.
19/06 – Os trabalhadores recusam novamente a proposta da CSN. Resultado:
NÃO: 5.924; sim: 1.266; brancos e nulos: 30; num total de 7.220 votantes;
21/06 – O Sindicato informa a empresa que entrou com processo
judicial prorrogando a data-base por mais 30 dias;
25/06 – A CSN envia ofício se disponibilizando para conversação e
pedindo que o Sindicato leve para apreciação do trabalhador as duas
propostas apresentadas. No mesmo dia o Sindicato respondeu o ofício
questionando o porquê da empresa não ter indicado em seu ofício uma
nova data para negociação, já que está aberta para conversação. O
Sindicato sugere a data de 28/06;
28/07 – A CSN envia ofício marcando a reunião de negociação para 29/06 às 9h.

Quem é o culpado por essa negociação estar nesse
impasse até hoje? O Sindicato ou a empresa?

Os trabalhadores das empresas terceiras, que prestam
serviços para a CSN, também precisam ficar atentos aos
assuntos tratados nesse boletim. Todas as empresas da
região já fecharam seus acordos, menos a CSN e suas
terceiras. É por conta dessa relutância da CSN em negociar
que as terceiras nem começaram suas negociações, afinal,
ficaria feio que as empresas menores oferecessem um
acordo melhor que o de sua “mãe”, fora a suposta
represália que poderiam receber.

Trabalhadores da Odebrecht
Companheiros de luta, na próxima segunda-
feira soltaremos um boletim específico para

vocês, verdadeiros guerreiros!

Cárcere privado e assédio moral são crimes
contra a Organização do Trabalho!


