
BOLETIM DOS METALÚRGICOS DA CORRENTE SINDICAL NACIONAL CAUSA OPERÁRIA
(militantes e simpatizantes do PCO)

VOLTA REDONDA 1º DE JUNHO DE 2020 - Contato: Luiz Eugênio 24 99958-9623 CONTRIBUIÇÃO SUGERIDA: R$ 0,50

Volta Redonda já tem quase 40 mortos e 
1000 casos confirmados de infecção pelo 
covid-19 e mais de 2.800 casos notificados 
como suspeitos na Secretaria Municipal de 
Saúde. No entanto, o comércio segue aberto, 
fábricas funcionando e não há efetivas me-
didas de proteção da população. A mesma 
situação se espalha por todo Sul Fluminen-
se, no momento em que o Estado do Rio já 
passa de 5 mil mortos, superando toda a 
China, e a situação está fora de controle.

Os patrões, como da CSN, buscam tirar 
proveito dessa situação,com demissões, re-
baixamento dos salário e não pagamento do 
que nos é devido: direitos, reajustes, PPR/
PLR etc.

A maioria dos sindicatos seguem parali-
sados. O dos Metalúrgicos, controlado pela 
Força Sindical, totalmente encurralado pela 
CSN e demais empresas e não organiza ne-

nhuma luta dos operários, não tem inde-
pendência dos patrões para isso.

Querem colocar os operários da CSN em 
um beco sem saída.

Além do horror, do coronavírus, querem 
nos impor perdas de direitos impostas por 
Bolsonaro, Witzel, Benjamin e seus asseclas.

No interior da usina e outros locais de 
trabalho cresce a insegurança e a revolta, há 
uma situação de tensão total entre os ope-
rários.

Enquanto são ameaçados de desemprego, 
tem salários rebaixados etc. são extrema-
mente pressionados para bater recordes de 
produção. 

Aumenta assim o risco de acidentes de 
trabalho a todo momento. Há também a 
ameaça das empresas Terceirizadas assu-
mirem os serviços e a tensão da Jornada de 
Trabalho,  com o fim do turno de 6 horas, 
conquistado por meio de gloriosas lutas de 
nossa categoria.

O enorme esforço e sofrimento dos ope-
rários é respondido por Benjamin Steinbru-

ch e outros capitalistas, com essas e outras 
medidas de arrocho salarial, não pagamen-
to da PPR/PLR de 2019 e ameaças de mis-
sões dos seus “colaboradores””

É preciso superar os estreitos limites da 
política dos sindicalistas e da esquerda que 
mantém sindicatos fechados e busca apoiar 
golpistas e inimigos dos trabalhadores 
como Witzel e outros setores da direita gol-
pista que deram o golpe, derrubaram DIl-
ma, prenderam Lula, elegeram Bolsonaro 
e aprovaram todos os ataques/”reformas” 
contra os trabalhadores.

É preciso  romper todos os bloqueios, 
construir comitês de operários nos locais 
de trabalho, e Comitês Populares, nos bair-
ros, para defender a vida e as reivindicações 
dos trabalhadores diante da pandemia e da 
crise geral.

Em todo o País, os trabalhadores estão re-
tomando suas lutas.

Vamos seguir o exemplo.
Organizar reuniões, debates e atos e rom-

per o bloqueio para mobilizar, entre outras 
reivindicações, a luta por:
• Pagamento integral do PPR  ou 

PLR..   Já!
•  Fazer Testes TDs, em massa, em 

todos os  operários dentro da Usina 
e demais fábricas e nos bairros

• Afastamento para tratamento, 
com salário integral e estabilidade 
no emprego para todos os 
trabalhadores que necessitem

• Reduzir a jornada, sem redução 
dos salários. Turno máximo de 
35hs. 7 horas x 5 dias por semana. 
Volta do turno de 6 horas na CSN.

• Abafamento do  Alto Forno-2
• Férias Coletivas Remunerada para 

Todos.
• Distribuição de máscaras, álcool-

gel e outros EPI’s para todo o povo
• Paralisação de todos os serviços 

não essenciais

LUTA METALÚRGICA
Romper com a paralisia

CRIAR COMITÊS OPERÁRIOS E POPULARES 
PARA LUTAR NAS FÁBRICAS E NOS BAIRROS

Retomar as lutas históricas da nossa categoria

Seguir o exemplo dos negros e do povo dos EUA

(14) 99728-0289
(21) 99201-5571
(86) 9902- 5868
(31) 98302-3778

(43) 9936-8318
(61) 981962388

(73) 99171-9075
(11) 98344-0068



2 LUTA METALÚRGICA

DIA 13/6, TODOS NAS RUAS POR FORA BOLSONARO!
O Brasil tem mais de 30 mil mortos e 500 

mil infectados, oficialmente, com números 
que são falsificados para impedir que a po-
pulação tenha conhecimento da realidade 
e aumente sua revolta contra os responsá-
veis por esse situação.

Em todo o País a fome e o desemprego 
atinge dezenas de milhões de trabalhado-
res. A política de todas as alas da burguesia 
golpista, da extrema-direita, da direita, do 
“centrão” e dos “progressistas” da burgue-
sia é: roubar dos pobres para “socorrer” os 
bancos e os grandes capitalistas.

Bolsonaro e os governadores mantém a 
política de nada fazer, efetivamente, contra 
a pandemia e para atender à grave crise so-
cial que domina o País. Não há testes; não 
há leitos de UTI’s; não há respiradores e os 
hospitais de campanha são uma farsa; os 
trabalhadores da saúde seguem submeti-
dos a jornadas exaustivas, falta de equipa-
mentos de proteção, baixíssimos salários 
etc. etc.

Para a maioria do povo pobre e traba-
lhador não há e nunca houve, distribuição 

massiva de equipamentos de proteção 
tais como máscaras e produtos de limpeza 
como álcool em gel, não há desinfecção de 
áreas infectadas; não há sequer atendimen-
to médico elementar (morra em casa!).

Uma situação insuportável e cada dia 
pior, que aponta para uma explosão, para 
uma imensa revolta popular, cujos primei-
ros sintomas se mostram nas pesquisas de 
opinião que, mesmo manipuladas, eviden-
ciam uma rejeição cada vez maior do gover-
no ilegítimo.

Diante da crise a burguesia dividida, se 
unifica quando se trata de atacar os traba-
lhadores, como no caso do acordo de “con-
gelar” os miseráveis salários de milhões de 
servidores públicos até o final de 2021.

Diante dessa crise a extrema-direita ros-
na, vai às ruas e defende abertamente o 
golpe militar. O mesmo é feito por chefes 
militares e oficiais da reserva que, junto 
com bolsonaristas, ameaçam o povo e até 
mesmo as instituições do regime golpista,  
como o STF e o Congresso.

Em todo o País, cresce as tendências a 
romper com a paralisia da maioria da es-
querda, que impôs até mesmo o fechamen-
to dos sindicatos quando os trabalhadores 
mais precisam de suas organizações. Rea-
lizam-se atos, protestos, plenárias, mani-
festações etc. por reivindicações parciais e 
pelo “Fora Bolsonaro”; organizam-se Con-

selhos Populares e voltam a funcionar os 
Comitês de Luta, decisivos na luta contra 
o golpe e pela liberdade do ex-presidente 
Lula, torcidas organizam protestos.

A Plenária Nacional Fora Bolsonaro, or-
ganizada pelas Frentes Brasil Popular e 
Povo Sem Medo, mesmo com a vacilação 
evidente dos que continuam apostando na 
“frente ampla” com setores da burguesia 
golpistas e nas ações junto às instituições 
do regime para resolver a crise deliberou 

propostas de mobilização.
Passemos, imediatamente às ações con-

cretas, já no dia 13 de junho, quando se rea-
lizará um Ato Nacional (virtual) para lançar 
a campanha Fora Bolsonaro.

Vamos realizar atos nas capitais de 
todo o País, com as devidas medidas de 
proteção e distanciamento social dos mani-
festantes, pelo Fora Bolsonaro e todos os 
golpistas, pelas reivindicações dos traba-
lhadores, da juventude, das mulheres, dos 
negros, presos e todos os setores explora-
dos.

É assim que se derrota a direita golpista. 
É nas ruas que se impõe o fim do genocídio, 
a defesa da vida do povo trabalhador e das 
suas reivindicações.

Dia 13 de junho, todos às ruas!

Assim se derrota a direita

No Boletim 18/200, do Sindicato dos Engenheiros (1/6/20), se destaca o quanto a CSN  é uma “empre-
sa generosa” esclarecendo - acertadamente - que tal generosidade é apenas com os acionistas

O Boletim divulga os seguintes números, relativos ao ano passado:

Os números deixam claro o óbvio, a CSN não 
paga a PPR porque não quer. Se trata de um rou-
bo do que é devido aos trabalhadores, quando os 
tubarões que controlam suas ações (que recebe-
ram de presente com a “privatização” (“a preço 
de banana”). O órgão dos engenheiros, lembra 
ainda que para os acionistas já estão sendo pagos 
R$1.400.000.000, enquanto para os trabalhadores 
R$ 000.000.0000 (NADA!)

Os engenheiros reivindicam o pagamento dos 
2 salários pré estabelecidos nas regras anteriores.

Se isso é devido para eles, o que dirá para os mi-
lhares de operários que garantem a produção e a 
riqueza da CSN.

A PPR é um engodo uma vez que não há par-
ticipação real dos trabalhadores nos lucros dos 
capitalistas que são fruto do roubo do suor dos 
próprios trabalhadores. Os trabalhadores produ-
zem as riquezas, os patrões ficam com o resultado 
do nosso trabalho, pagam salários cada vez mais 
miseráveis e uma ínfima parcela do que nos é rou-
bado, eles nos “devolvem” com a PPR/PLR.

De forma alguma é devido abrir mão de nada do 
que temos direito.

É preciso exigir a reabertura dos sindicatos, re-
alizar reuniões nos setores, nos bairros, para orga-
nizar Comitês Operários, para exigir o pagamento 
da PPR, a estabilidade no emprego,, redução da 
jornada e demais reivindicações de nossa catego-
ria.

Enquanto demos duro e continuamos a dar, 
construímos a riqueza e arriscamos nossas vidas 
trabalhando, os patrões, os grandes acionistas, em 
algum lugar do País em suas mansões, com suas 
panças cheias de whisky e caviar se protegendo 
do coronavírus, querem nos roubar até mesmo a 
migalha da PPR.

Vamos à luta. PPR já.
Dois salários para todos!

PPR: Não pagam por que não querem!

Steinbruch: rico ri à toa… tirando proveito do 
sofrimento e do roubo dos operário

GERAÇÃO DE CAIXA E APLICAÇÕES DA CSN
Lucro Líquido R$ 32 Bilhões

Geração de Caixa Operacional (EBITDA) R$ 85 Bilhões

Dividendos Distribuídos aos Acionistas R$ 26 Bilhões

Investimentos em Outros Ativos (muito pouco na UPV) R$ 31 Bilhões


