
campanha salarial da csn/namisa acT 1

apresentação
Esta cartilha é uma produção do Sindicato Metabase 

Inconfidentes para a Campanha Salarial dos trabalhadores 
da CSN/NAMISA ACT 2012/2013.

Nela você encontrará as informações sobre a CSN/
NAMISA, todas retiradas dos Relatórios Anuais da 
empresa.

Não se assuste com o que você lerá nas páginas 
seguintes: você, trabalhador e trabalhadora da CSN/
NAMISA, é a verdadeira mina de ouro nessa história e o 
vilão é o empresário, que usa de todos os artifícios para 
se apropriar de toda a riqueza produzida por você.

A Campanha Salarial é um capítulo desta novela, 
quando a classe trabalhadora tenta melhorar suas sofridas 
e inseguras condições de vida e trabalho. E a maior lição 
é a seguinte: só com muita luta vamos conquistar nossas 
reivindicações!

Podem contar com o Sindicato Metabase Inconfidentes 
que colocará toda sua estrutura à disposição da luta dos 
(as) trabalhadores (as) das Minas Casa de Pedra e da 
NAMISA.
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“Esse trabalho é dedicado a Marcos Apolinário e Leandro Ferreira do Nascimento 
Moreira, falecidos recentemente”

Responsável: Diretoria do Sindicato
Redação e Pesquisa: Nazareno Godeiro, pesquisador do ILAESE 
(Instituto Latino Americano de Estudos Socioeconômicos), realizada em abril de 2012
Edição e revisão: Ana Cristina Silva
Projeto Gráfico e Ilustrações: Bruno Galvão
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Distribuição gratuita
O Sindicato Metabase autoriza a reprodução deste material desde que seja citada a fonte.

Cartilha produzida pela Assessoria Econômica e de 
Comunicação do Sindicato Metabase dos Inconfidentes
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A crise internacional vai afetar 
o Brasil e a CSN?

Cenário Internacional
O ano de 2011 foi marcado por um 
ambiente econômico de instabilidade, 
onde houve um agravamento da crise 
europeia, que entrou em recessão. 
Os Estados Unidos, que são a loco-
motiva do mundo, estão tendo um 
pequeno crescimento, mas que não 
é suficiente para levantar a econmia 
mundial.
Já a China continua registrando um 
crescimento forte, porém iniciou uma 
desaceleração: de um crescimento de 
10,4%, em 2010, cairá para 7,5%, 
em 2012. Tudo indica que, em 2012, 
a China seguirá comprando minério e 
matérias-primas do Brasil.

Economia brasileira
Já a economia brasileira pisou no 
freio em 2011 e está em desace-
leração: caiu de 7,5%, em 2010, 
para 2,7%, em 2011.
As perspectivas são de um cresci-
mento em torno de 3%,  em 2012. 
A indústria, porém, está estagnada.
Os setores que continuam ganhan-
do muito dinheiro são o agronegó-
cio (alimentos para exportação), 
as mineradoras (principalmente, 
de minério de ferro) e as emprei-
teiras da construção civil (grandes 
obras hidrelétricas e a construção 
de moradias populares).
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1 Declaração do diretor da divisão de mineração no grupo siderúrgico, Daniel Santos, em teleconferência. Reuters 29 outubro 

A pergunta que fica é: esse cenário internacional e a desaceleração da economia 
no Brasil atingirão a produção de aço na usina de Volta Redonda e de minério na Mina 
Casa de Pedra?  

Para nós, não! Apesar de haver dificuldades no setor siderúrgico (que já produz 
mais aço do que vende), o Instituto do Aço Brasileiro (IAB) estima que o consumo de pro-
dutos siderúrgicos será de 26,7 milhões de toneladas, em 2012, um aumento de 7,1%. 
A venda de minério de ferro vai continuar bombando em 2012. A própria CSN afirma1:

“Mesmo em um cenário ainda desafiador, a empresa poderá vender cerca de 
33 milhões de toneladas de minério de ferro no próximo ano, cerca de 6,4 por 
cento a mais do que a meta de 31 milhões de toneladas para 2011”. 

A CSN afirma isso porque a China atualmente é responsável pela compra de 
mais da metade do minério de ferro comercializado no mundo e as previsões de 
consumo de minério pela China mantêm-se elevadas para os próximos anos.

Em 2009, as mineradoras exportaram 266 milhões de toneladas. Em 2010, 
foram 307 mmt (crescimento de 15,4%); em 2011, foram 331 mmt (6% cresci-
mento). A perspectiva é de exportar 348 mmt, em 2012.

Fonte: Relatório do 4º. trimestre de 2011 da CSN
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Vendas e lucros da CSN estão 
bombando nos últimos anos

O gráfico abaixo mostra o faturamento e lucros da CSN, entre 2008 e 2011:

Relatório do 4º trimestre de 2011

“CSN TEM RECEITA LÍQUIDA RECORDE DE R$16,5 BILHÕES EM 2011, COM CRESCIMENTO 
DE 14% FRENTE A 2010; JÁ O LUCRO LÍQUIDO CRESCEU 46% E ATINGIU R$3,7 BILHÕES. 
No ano de 2011, a receita líquida da mineração de R$5,9 bilhões, recorde da Companhia, 
cresceu 64% em relação àquela do ano de 2010”1

Fonte: Relatórios anuais da CSN, disponíveis em www.csn.com.br. O lucro líquido em 2008 foi de R$ 5,7 bilhões. Está lançado somente R$1,7 bilhão pois 
estes 4 bi entraram no caixa como parte da venda da Namisa, portanto resultado não “normal”.

1 CSN, Resultados do 4º. trimestre de 2011, São Paulo, 26 de março de 2012, disponível em www.csn.com.br

Crescimento recorde de 14% no faturamento em 2011
Crescimento recorde de 46% no lucro líquido em 2011
Crescimento recorde de 64% no faturamento do setor mineral da CSN em 2011

Será que a empresa vai propor um reajuste salarial nos mesmos níveis recordes 
alcançados no ano de 2011? Ou vai fazer “choradeira” com a crise e outras desculpas 
mais?

Pelo gráfico acima, os lucros da CSN, no último período, cresceram 29% ao ano. E a 
distribuição de quase todo o lucro foi entregue para os donos da CSN, ao invés de ser 
reinvestido na empresa.
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Cresce a mineração dentro do grupo CSN
O grande crescimento do grupo CSN deve-se à mineração e não à siderurgia. O peso 

do setor siderúrgico na CSN está caindo de forma vertiginosa, na mesma proporção em 
que cresce o setor da mineração da companhia.

Ou seja, a mineração já dá mais dinheiro que a siderurgia. A CSN hoje não é mais uma 
siderúrgica “que tem uma mina”, mas sim uma mineradora “que tem uma siderúrgica”.

O gráfico abaixo mostra esta dinâmica, entre 2007 e 2011:

Fonte: Relatórios anuais da CSN, disponíveis em www.csn.com.br

Como se vê, em poucos anos, entre 2007 e 2011, houve uma queda acentuada de 84% 
para 55% no peso do faturamento da siderurgia dentro do grupo. Ao contrário, houve um 
salto espetacular do faturamento do setor da mineração, que cresceu de 6% para 35% 
nesses mesmos quatro anos. O setor mineral quadruplicou as vendas em quatro anos!
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Fonte: Relatórios anuais da CSN, disponíveis em www.csn.com.br

Em 2011, a Mina Casa de Pedra e a NAMISA geraram mais da metade do lucro da CSN.
Há apenas 3 anos, de cada R$ 1 lucrado na CSN, R$ 0,67 era gerado em Volta 

Redonda/Rio de Janeiro, enquanto R$ 0,20 saia de Congonhas/Minas Gerais.
Hoje é o contrário: de cada R$ 1 lucrado pela CSN, R$ 0,55 saiu de Congonhas e R$ 

0,38 centavos saiu de Volta Redonda. 
Portanto, a mineração é a galinha dos ovos de ouro da CSN! 
De acordo com analistas, o 

entusiasmo dos investidores se 
deve ao fato de a CSN ser dona 
de uma mina avaliada em 10 bi-
lhões de dólares - que tem 60% 
do potencial de produção de Ca-
rajás, a principal mina da Vale.

Notem que, em setembro 
de 2011, de acordo com 
informações da Bolsa de Valores 
de São Paulo, a CSN, de conjunto, 
valia 13,8 bilhões de dólares. 

O setor mineral gerou R$ 3,7 bilhões de lucro bruto para a CSN em 2011, enquanto o 
setor siderúrgico gerou R$ 2,4 bilhões de lucro bruto.
Essa geração de lucro bruto do setor mineral tem de se expressar na proposta de reajuste 
salarial da CSN, pois os(as) trabalhadores(as) da Mina Casa de Pedra e da NAMISA têm 
gerado muito dinheiro de caixa para a empresa.

Se no faturamento, o setor mineral deu este salto, em relação aos lucros também é 
quem está gerando lucro dentro da CSN.

Setor mineral da CSN lucra mais e custa menos
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Fonte: Relatórios anuais da CSN, disponíveis em www.csn.com.br

Se por um lado, o setor mineral representou 55% do lucro líquido da CSN, por outro, 
custou apenas 21% dos custos totais, em 2011, como demonstra o gráfico:

Fonte: Relatórios anuais da CSN, disponíveis em www.csn.com.br

A siderurgia teve queda acentuada nas vendas, enquanto subiram os custos. O setor 
representa 72% dos custos e 57% das vendas, portanto, tem uma relação deficitária 
entre vendas e custos. 

Já a mineração teve um salto espetacular. Representa apenas 21% dos custos, mas 
equivale a 35% das vendas da CSN e 55% do lucro total da empresa. 

O restante dos setores também é deficitário, pois representa 11% dos custos e 
somente 7% das vendas.
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Fonte: Relatórios anuais da CSN, disponíveis em www.csn.com.br

Aqui se demonstra que 72% do custo salarial da CSN é na Usina de Volta Redonda, 
enquanto o gasto salarial com a mineração é de apenas 14% do custo salarial total.
Esses dados mostram a injustiça que a direção da CSN está fazendo com os trabalhdores 
da Mina Casa de Pedra e da NAMISA.
Na região de Congonhas, a CSN paga salários abaixo do que paga a Vale na Mina de 
Fábrica.
Para diminuir essa injustiça, a empresa deveria aproveitar a Campanha Salarial e 
equiparar sua mão de obra com a Vale (Mina de Fábrica), outras mineradoras e até 
terceiras. Essa deve ser a nossa principal luta nesta Campanha Salarial 2012/2013.

Quando se trata dos custos salariais, na mineração eles são muito baixos, como 
pode se verificar no gráfico a seguir:
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Crescimento da NAMISA
dentro do grupo CSN

O crescimento vertiginoso da mineração dentro do grupo CSN se deve também ao 
crescimento das vendas de minério por parte da NAMISA.
De acordo com informações da Revista Exame Maiores e Melhores 2011, que são 
fornecidas pelas próprias empresas, as vendas da NAMISA saltaram de 8% para 12% 
do total da CSN, em apenas dois anos (2009 a 2010).

Dados da Revista Exame Maiores e Melhores 2011

Dados da Revista Exame Maiores e Melhores 2011

Em relação aos lucros, o salto da NAMISA é muito maior:

QUEREMOS 

NOSSA 

PARTE!
CHEGA DE 

EXPLORAÇÃO!

FIM DO 
ASSÉDIO 
MORAL!

20% DE 
REAJUSTE!



12

As vendas cresceram a uma média anual de 25% e os lucros a uma média de 644% 
ao ano, entre 2008 e 2010. 

A NAMISA tem uma margem de lucro invejável (relação entre lucro líquido e 
faturamento) de 70% das vendas!

Fonte: Revista EXAME Maiores e Melhores 2009/2011

Em 2009, o lucro da NAMISA representava 21% do lucro total do grupo CSN. Em 
2010, já havia chegado em 47% do lucro total do grupo.

Isso é assim devido à produção própria de minério de ferro, como também ao minério 
da Casa de Pedra, que é exportado via NAMISA.

Esse salto da NAMISA reflete uma empresa com alta produtividade. Veja o gráfico de 
vendas e lucros da empresa, entre 2008 e 2011:
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Vendas externas e internas do grupo CSN

Fonte: Relatórios anuais da CSN, disponíveis em www.csn.com.br

Enquanto a maior parte das ven-
das de minério é para exportação, 
86% das vendas do setor siderúrgico 
são para o mercado interno brasileiro.   

Isso favorece o setor mineral, porque 
o grosso das vendas é para exportação 
para a China, Coréia e Japão. Já 86% 
da produção da CSN de Volta Redonda 
é para o mercado interno.

E o que ajudou até agora a CSN? Foi 
o crescimento do consumo no Brasil, onde 
se compraram muitos eletrodomésticos, 
carros e casas. Mas isso vai desaquecer. 

Por outro lado, continua a deman-
da de minério na China, o que favore-
ce o setor mineral do grupo.

Os salários representam uma mixaria nos custos totais da CSN. A empresa gasta apenas 
5% do total de suas vendas em salário e encargos.
Para se ter uma ideia, o reajuste salarial no grupo em 2011 (que foi de 8,3%) aumentou 
o gasto da empresa em apenas R$ 37 milhões.
Se compararmos com o lucro de R$ 3,7 bilhões em 2011, vemos que o aumento salarial 
representou apenas 1% do lucro líquido anual.

Salários e encargos dentro do grupo CSN

 Fonte: Relatórios anuais da CSN. Salários e Encargos estimativa em base aos reajustes salariais dos funcionários (as) do grupo CSN.
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Quem cria a riqueza da 
empresa (seus trabalhado-
res) é desprezado na hora 
de distribuir os ganhos. 

Os trabalhadores da 
CSN que produziram toda 
a riqueza ficam com apenas 
12% do bolo, enquanto os 
patrões ficam com 71% e o 
governo com 17%.

Essa é a natureza do sis-
tema capitalista da proprie-
dade privada. O patrão 
fica com o grosso da riqueza 
criada pelos operários.

Fonte: Relatórios anuais da CSN, disponíveis em www.bmfbovespa.com.br

Fonte: Relatórios anuais da CSN, disponíveis em www.csn.com.br

Enquanto a cada ano, os 
donos da CSN recebem mais 
de R$ 1 bilhão e oito executi-
vos recebem R$ 70 milhões (1 
megasena para cada um), to-
dos os trabalhadores do grupo 
recebem uma mixaria de PLR 
que, mesmo com todos os tra-
balhadores juntos, não alcança 
nem o que ganham os executi-
vos da empresa.

As informações da PLR dos 
anos de 2009 a 2011 não fo-
ram repassadas no balanço, 
porém, sabemos que a PLR 
está congelada há vários anos.
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Segundo o Balanço Anual da CSN de 2011, os operários da Casa de Pedra produziram 
e venderam 21 milhões de toneladas de minério de ferro. A mina contava com 2.700 
trabalhadores diretos no final de 2011.

Isso significa que cada funcionário da Casa de Pedra produziu, em 2011, 7.777 
toneladas de ferro.

Ao preço médio de R$ 253 a tonelada, cada trabalhador gerou, em 2011,                          
R$ 1.967.581,00 ou R$ 163.965,08 por mês ou ainda R$ 975,98 por hora.

A exploração do operário da Casa de Pedra

A exploração dos trabalhadores da NAMISA vai no mesmo caminho.
Segundo o Balanço Anual da CSN de 2011, os operários da NAMISA produziram e 

venderam 13,7 milhões de toneladas de minério de ferro, no valor de R$ 3.776.712.000,00.
A Mina contava com 1.350 trabalhadores diretos no final de 2011.
Isso significa que cada funcionário da NAMISA produziu, em 2011, R$ 2.797.564,44 

ou R$ 233.130,37 por mês ou R$ 1.387,68 por hora.
O custo anual por trabalhador, considerando todos os gastos que se teve com 

funcionários, foi de R$ 47.297,66 ou R$ 3.638,28 por mês. 
Isso significa que em 2 horas e 30 minutos de trabalho, o operário da Namisa pagou 

seu salário mensal em 2011. Trabalhou 20 dias de graça para a família Steinbruch.

A exploração do operário da NAMISA

O salário médio de um trabalhador da empresa era de R$ 1.350. 
Somado com encargos (cerca de 63% do salário) teremos

Total gasto pela empresa por ano com um trabalhador
= R$ 31.956,50 ou R$ 2.458,19 por mês.

R$ 2.200,50 x 13 salários = R$ 29.256,50 + PLR (2 salários = R$ 2.700).

Isto significa que em 2 horas e 30 minutos de trabalho, o operário da Casa de Pedra 
pagou seu salário mensal



16

Congonhas é uma cidade rica com uma população pobre
Uma simples conta aritmética mostra essa realidade: a CSN e a NAMISA arreca-

daram na cidade de Congonhas o valor de R$ 5.942.000.000,00 em 2011. Como a 
cidade tem uma população de 40 mil habitantes, se esse valor fosse distribuído para 
a população, caberia a cada pessoa R$ 148.550,00, quase R$ 150 mil ou 5 carros 
Gol zero km para cada habitante de Congonhas.

A exploração do meio ambiente                    
e de Congonhas pela CSN
Essa exploração desenfreada dos trabalhadores se abate da mesma maneira 

sobre a cidade de Congonhas e o meio ambiente.
Veja quanto a CSN gastou no ano de 2008 em contribuição para a cidade de 

Congonhas:

Vendas de minério de ferro da CSN em relação ao pagamento de 
royalties (CFEM) 2008 - em milhões de reais – Congonhas/MG

Usamos os dados de 2008 porque são os últimos dados de recolhimento de CFEM 
especificado por empresa.

Em 2008, a Receita Corrente do município de Congonhas foi de R$ 134.559.227,87. 
A CFEM da CSN representa apenas 12% do orçamento da cidade. Se pagasse 10% 
como faz a Petrobras, teria que pagar R$ 210 milhões, quantia superior a toda arre-
cadação de Congonhas. 

Essa é a demonstração de que a CSN está utilizando o minério que tem no subsolo 
de Congonhas, sem se preocupar em investir na cidade.
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Não à expansão irresponsável da 
mineração na cidade

As cidades de nossa região receberão um investimento de cerca de R$ 25 bilhões 
até 2015. 

A CSN e a Namisa criarão por volta de 13 mil empregos diretos e outros 28 
mil durante as obras. A Gerdau Açominas prevê 7 mil vagas temporárias no pico 
da obra e 700 empregos fixos diretos. Já em Jeceaba, a VSB abre vagas que 
devem superar as 7 mil contratações na implementação e 1.500 no auge do seu 
funcionamento. 

Esses números impressionantes trazem a promessa de um grande desenvolvimento 
social para a região. Mas infelizmente, a realidade é bem diferente. 

Quem anda pelas ruas, rapidamente percebe os mais diversos problemas. A 
poeira e a lama invadem nossas ruas e casas. A falta de infra-estrutura adequada 
em nossas cidades se torna ainda mais grave com o crescimento desordenado. A 
degradação ambiental destrói as nascentes de água e o meio-ambiente. A poluição 
crescente afeta a saúde de nossa população. 

Enfim, as empresas crescem, contudo, fica uma pergunta: 
e a nossa qualidade de vida melhora também? 

Alguém ficou sabendo de alguma notícia sobre construção 
de hospitais, escolas e moradias?

Foi noticiado nos jornais que as empresas vão destinar 
recursos para investir em infraestrutura?

Foi divulgado que as mineradoras vão preservar os 
mananciais de água?

Com certeza, as respostas serão negativas para todas essas perguntas.
Conforme apontado por estudos da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), a população das cidades da região, num total de 228 mil habitantes, 
deverá crescer, em média, 70% até 2015. 

Daí a necessidade de investimentos imediatos, de cerca de R$ 1,3 bilhão, somente 
para construção moradias e aquisição de terrenos. No entanto, praticamente, nada 
disso foi investido até o momento.

É preciso dizer que as prefeituras e o governo estadual vêm fazendo muito 
pouco para defender a população.

Por isso, o Metabase Inconfidentes defende que as mineradoras devem pagar 
mais impostos para ficar na cidade e preservar as condições de vida da população 
e proteger o meio ambiente.

Atualmente, as mineradoras pagam somente 2% em royalties, um dos menores 
valores do mundo. No Canadá, por exemplo, a taxação está em 30%. 

O Sindicato Metabase defende a taxação em 10%. Com esse valor poderíamos 
investir em saúde de qualidade, um plano de moradias e melhorias na educação 
pública. Além disso, haveria dinheiro para a infraestrutura: ruas, avenidas, 
saneamento básico, esporte e cultura. 

?
?
?
?
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A Mineração cresceu, eu quero o que é meu

Chegou o momento de exigirmos nossas 
reivindicações
O mercado de minério de ferro está bombando. Os lucros e a produção da 

empresa nunca foram tão altos. Este é o melhor momento para irmos à luta. É possível 
conquistarmos um salário digno e o atendimento de nossas reivindicações.

Para isso, temos que descer dos ônibus, participar das assembleias e organizar 
nossa luta! Raiva e descontentamento desorganizados não levam a lugar nenhum. 

É hora de defender o projeto dos trabalhadores e da comunidade!  Vamos dar um 
basta! Chega de baixos salários, PR congelada, assédio moral, caos social, crescimento 
desordenado, poeira, degradação ambiental, falta de infraestrutura e de hospitais.

A CSN, que era um patrimônio do povo brasileiro, se tornou um grande negócio 
para grupos financeiros e meia dúzia de especuladores internacionais.

Antes, quando a CSN e Vale eram estatais, havia construções de bairros planejados: 
com escolas, hospitais e moradias. Atualmente, isso não existe mais. Ao contrário, as 
empresas pouco se importam com nossas cidades.

Se a CSN e a Vale fossem estatais haveria mais investimentos em nossas cidades, 
melhores salários e menos destruição da natureza. 

Devemos exigir do governo Dilma que reestatize essas empresas. O minério é um 
patrimônio do povo brasileiro e da cidade de Congonhas.

Defendemos também que os trabalhadores e a população controlem as empresas, 
para que a riqueza fique com aqueles que a produzem.

20% de reajuste!

Descongelamento 
da PR, equiparação 
com a Vale!

Delegado sindical!

Cartão alimentação R$ 520!

Fim do Assédio Moral!

Reembolso educacional!

Chega de mortes e acidentes! 
Qeremos uma mina segura!

Investimentos 
financeiros e sociais 
na Comunidade!

Em defesa da serra 
Casa de Pedra!
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Sindicalize-se
Traga sua força para a nossa luta!

Mineiro, nossa luta não tem sentido 
sem a sua participação!

Nosso maior orgulho é representar uma das mais importantes, organizadas e 
mobilizadas categorias do país. 

Isso só foi possível graças ao trabalho de unidade que tem sido realizado entre o 
Sindicato Metabase e os trabalhadores ao longo dos anos. Foi essa atuação conjunta que 
possibilitou, inclusive, garantias fundamentais no Acordo Coletivo. 

Por isso, a sindicalização é tão importante. Além de garantir que a nossa categoria 
esteja fortalecida e mobilizada para enfrentar as lutas do dia a dia e avançar nas 
conquistas, ela oferece condições ao Sindicato de defender os trabalhadores com isenção, 
legitimidade e autonomia. 

Na  CSN/Namisa há uma renovação no quadro de funcionários e, portanto, contar 
com a sua participação trabalhador recém-chegado, será fundamental, assim como com 
a sua, trabalhador que está há mais tempo na categoria e ainda não é sindicalizado.

JUNTOS SOMOS
FORTES!

Nossa luta tem surtido efeito. 
Portanto, se você ainda não é sócio, não perca tempo! Sindicalize-se! 
Procure um diretor do Sindicato ou a Secretaria Geral na nossa sede. 

Teremos o maior prazer em atendê-lo!
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