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Hora da decisão
AAAAAtenção, participantes da CBStenção, participantes da CBStenção, participantes da CBStenção, participantes da CBStenção, participantes da CBS: há momentos: há momentos: há momentos: há momentos: há momentos
na vida em que temos que fazer uma escolhana vida em que temos que fazer uma escolhana vida em que temos que fazer uma escolhana vida em que temos que fazer uma escolhana vida em que temos que fazer uma escolha!!!!!

Hoje, dia 15 de março de
2013, teremos que dizer o que
queremos de nosso futuro.
Teremos que decidir se queremos
participar do controle do
patrimônio de R$ 4,3 bilhões da
CBS, que é todo dos participantes,
ou se vamos aceitar,
passivamente, que o patrocinador
faça deste dinheiro o que ele bem
entender.

Em anos passados, houve
momentos como este, em que, por
desinformação ou por omissão,
deixamos de colocar nossa
posição quando fomos chamados
e permitimos que nos enganassem.

Em 1992, foi feita uma
campanha mentirosa, que dizia
que a CSN era uma empresa
sucateada e falida, e que a CBS
não tinha futuro. Com isso, 9500
trabalhadores foram enganados e
se desligaram da CBS, abrindo
mão de uma aposentaria mais
digna, em troca de um pouco de
dinheiro imediato.  Hoje, eles
sofrem, vivendo somente do
minguado valor pago pelo INSS.

Em 1996, em assembleia de
triste memória, deixamos aprovar
uma manobra da CSN, pela qual
ela transferiu para 7,7 mil
trabalhadores a responsabilidade

de pagar R$ 184 milhões de uma
dívida que era dela. Levamos anos
para corrigir esse erro, com muita
luta e perseverança de nossos
representantes no Conselho
Deliberativo da CBS.

Agora, estamos em mais um
momento crucial. Estamos lutando
para restabelecer o contrato de
dívida da CSN com a CBS, de mais
de R$ 500 milhões. Já ganhamos
a primeira batalha, em Brasília, com
um parecer da Superintendência
Nacional de Previdência
Complementar (Previc), de que
houve ilegalidade na decisão da
CBS, alterando o contrato.

Agora, precisamos do seu voto
para continuar a luta e

ganhar a guerra!
Hoje, durante as eleições para

os conselhos deliberativo e fiscal
da CBS, vamos assistir a um
espetáculo ridículo, quando
prepostos da CSN vão
comparecer para votar, em nome
do trabalhador, na chapa
organizada pela empresa. Serão
centenas ou talvez milhares de

procurações “obtidas” pelos
chefes, de trabalhadores que
moram distante de Volta Redonda.
Prática imoral e antiética, que era
comum na época da escravatura.

Nós podemos dar umaNós podemos dar umaNós podemos dar umaNós podemos dar umaNós podemos dar uma
resposta a esta indignidaderesposta a esta indignidaderesposta a esta indignidaderesposta a esta indignidaderesposta a esta indignidade!!!!!
Só precisamos comparecer eSó precisamos comparecer eSó precisamos comparecer eSó precisamos comparecer eSó precisamos comparecer e
votar na CHAPvotar na CHAPvotar na CHAPvotar na CHAPvotar na CHAPA 1.A 1.A 1.A 1.A 1.

VVVVVote e traga maisote e traga maisote e traga maisote e traga maisote e traga mais
um para votar naum para votar naum para votar naum para votar naum para votar na

CHAPCHAPCHAPCHAPCHAPA 1!A 1!A 1!A 1!A 1!
VVVVVote na chapa dosote na chapa dosote na chapa dosote na chapa dosote na chapa dos

trabalhadores!trabalhadores!trabalhadores!trabalhadores!trabalhadores!

Local de votação: antigo
Escritório Central,

das 8h às 18h



Diretor da Comunicação:
Bartolomeu Citeli

Texto e diagramação:
Assessoria de Comunicação
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comunicacao.smsf@terra.com.br
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