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CAMPANHA SALARIAL CSN 2013

Hoje, já faz mais de um mês que a
pauta de reivindicações para o Acordo
Coletivo da CSN foi entregue nas mão
dos representantes da empresa, e,
até agora, só houve uma reunião para
esclarecimento dos itens.

O sindicato quer deixar um recado
para a empresa: o pagamento de 1,3
salário de PLR ainda está engasgado
na garganta dos diretores e dos
trabalhadores, pois, se há dinheiro
para oferecer R$ 8 bilhões para a
compra da CSA, há para pagar uma
PLR justa. A justificativa de que o
balancete foi ruim é furada. Isso é
graças a um mau investimento da
empresa.

A revolta dos trabalhadores é tanta

que vários banheiros dentro da usina
foram quebrados, o número de
absenteísmo aumentou consi-
deravelmente e, até o comando que
a CSN sempre teve, através de seus
gerentes e supervisores, está abalado
já que seus prepostos também tiveram
a PLR reduzida. A empresa está
virando uma terra de ninguém. E este
é o momento dos trabalhadores
aproveitarem a campanha salarial
para dar uma resposta a altura para
a direção da CSN.

O sindicato fará uma mobilização e,
dependendo da proposta para o acordo
coletivo e a lentidão nas negociações,
poderá conclamar o trabalhador a
paralisar as atividades na UPV.

Existe um termo jurídico chamado
“interdito proibitório”“interdito proibitório”“interdito proibitório”“interdito proibitório”“interdito proibitório”, que é muito
usado por empresários para debelar
greves de ocupação, que é quando os
funcionários se mantêm dentro da
empresa. Dos anos 90 para cá, isso
tem sido utilizado indevidamente pelos
patrões para inviabilizar movimentos
grevistas clássicos e enfraquecer as
entidades sindicais. Em caso de
descumprimento, os sindicatos são
sufocados com multas altíssimas - de
R$ 100 a 200 mil por dia.

Na greve de 1995 da Petrobrás, por
exemplo, o então presidente Fernando
Henrique Cardoso entrou com este
recurso, e os sindicatos teriam que pagar
multa por dia de ocupação das
refinarias e plataformas de petróleo.
Portanto, se houver uma greve na CSN,
esta não será de ocupação.
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A DIREÇÃO DO SINDICATO AVISA: A
REPOSIÇÃO DO INPC NÃO SERÁ ACEITA
FORA DA DATA BASE, QUE É 1º DE MAIO.

Sindicato mobiliza
metalúrgicos para

campanha salarial 2013

Em 2007, mesmo com várias
tentativas da CSN para esvaziar o
movimento, os trabalhadores aprovaram
a greve. Veja abaixo o que aconteceu.
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - A CSN pediu para que seus
gerentes conseguissem, com cada
supervisor, o número de telefone e
endereço dos trabalhadores, que foram
coagidos a comparecer ao trabalho.
O argumento usado foi o de que
somente ele estava faltando na equipe.
2 -2 -2 -2 -2 - Foram abertas várias entradas
alternativas, sem ser as quatro oficiais
da CSN, com cortes na cerca. Isso foi
feito pela própria direção da empresa.
Vale ressaltar que essa medida
prejudicava a segurança dos
trabalhadores, que poderiam inclusive
sair feridos.
3 -3 -3 -3 -3 - Os trabalhadores ficaram em cárcere
privado. A turma de 16h à 0h, por exemplo,
ficou mais de 48 horas dentro da usina.
Muitos dos que estavam lá ficaram em
clima de piquenique, com lanche de boa
qualidade e dormindo em colchonetes.

Caso venha a estourar uma greve, o
sindicato já fará denúncia ao Ministério
Público do Trabalho, a fim de evitar que
isso se repita.

GREVE DE 2007
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HORAS EXTRAS ERRADAS NA SIEMENSHORAS EXTRAS ERRADAS NA SIEMENSHORAS EXTRAS ERRADAS NA SIEMENSHORAS EXTRAS ERRADAS NA SIEMENSHORAS EXTRAS ERRADAS NA SIEMENS

Funcionários denunciaram que a
empresa tem feito pagamentos com
erro nos valores das horas extras. O
RH só libera o contracheque e o
espelho de ponto cinco dias após o
pagamento, e não adianta reclamar.
O RH promete acertar, mas, quando o
faz, é só no pagamento seguinte.

CESTAS BÁSICAS DA CSNCESTAS BÁSICAS DA CSNCESTAS BÁSICAS DA CSNCESTAS BÁSICAS DA CSNCESTAS BÁSICAS DA CSN

O sindicato recebeu reclamações sobre
a data de entrega da cesta básica. Houve
meses em que entregaram no 1º dia útil,
mas em outros passaram do dia 10. Este
mês, por exemplo, os funcionários
receberão a cesta em 13/5.

INJUSTIÇA NO ABQ2 ARMAZÉMINJUSTIÇA NO ABQ2 ARMAZÉMINJUSTIÇA NO ABQ2 ARMAZÉMINJUSTIÇA NO ABQ2 ARMAZÉMINJUSTIÇA NO ABQ2 ARMAZÉM

Os funcionários estão sendo obrigados
a exercer duas ou três funções ao
mesmo tempo, porque a CSN não quer
pagar hora extra. Aí colocam o pessoal
para compensar, enquanto os que
estão trabalhando tem que dobrar. Fora
isso, a área é insalubre e nem todos
seus funcionários recebem o adicional.

CONDIÇÕES DESUMANAS DE TRABALHOCONDIÇÕES DESUMANAS DE TRABALHOCONDIÇÕES DESUMANAS DE TRABALHOCONDIÇÕES DESUMANAS DE TRABALHOCONDIÇÕES DESUMANAS DE TRABALHO

O sindicato recebeu várias denuncias
de vigilantes da CSN sobre as
condições de trabalho no pátio do
Aterrado e área do Vila Rica, onde não
há água, banheiro e nem iluminação.
Correm, ainda, o risco de serem
picados por cobras. Além das
péssimas condições a que estão
expostos, a CSN não paga adicional
de periculosidade.
A empresa prometeu, desde o ano
passado, que regularizaria esta
situação, e até hoje nada foi feito.
Imaginando que a CSN não queira
pagar pra ver – assim como
aconteceu com a PROTEGE, tendo
que pagar uma indenização de quase
R$ 5 mil reais a cada vigilante na
ocasião – os vigilantes decidiram tentar
resolver esta situação de uma vez por
todas, denunciando o fato ao sindicato.
Serão tomadas as medidas necessárias.

7ª Festa do Trabalhador
supera as expectativas

de público

No último domingo, mais de 12
mil pessoas participaram 7ª edição
da Festa do Trabalhador em Volta
Redonda, promovida pelo
Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense (Sindmetal-SF), na Ilha
São João, com o apoio da
Prefeitura. Na ocasião, o sindicato
realizou seu Bingo, tradição
adotada pela atual gestão do
presidente Renato Soares. No total
foram oito prêmios, sendo quatro
em dinheiro e quatro carros zero
km e ainda sorteios de 30 prêmios
extras – bicicletas e poupanças de
R$ 500 e R$ 1 mil.

O evento teve início às 14h,
com shows de Galinha Pintadinha
e Backyardigans para a criançada.
Em sequência, uma variada
programação musical com o show
do grupo Bom de Fato, The
Brothers, Madame Zero e Samba
Roque Clube – com o show
Mistureba – e a dupla sertaneja

que é sucesso nacional Ataíde &
Alexandre.

O bingo começou às 19h, os
prêmios das quatro primeiras
rodadas foram poupanças, nos
valores de 5, 10, 15 e 20 mil reais.
Na primeira rodada o premiado
foi um funcionário da EMAC
Engenharia. Na segunda rodada,
dois sortudos da CSN dividiram o
prêmio de R$ 10 mil. Na terceira
rodada um trabalhador da CSN
levou sozinho R$ 15 mil e a
poupança da quarta rodada
também foi dividida para dois
metalúrgicos, sendo um da Pérola
e outro da CSN.

As quatro rodadas finais
premiaram com quatro Gols 1.0,
0km cinco associados. Apenas o
carro da sétima rodada foi dividido
para um trabalhador da CSN e
uma da Lomac. Entre os três outros
sortudos, um funcionário da
Recupere Center e dois da CSN.


