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CAMPANHA SALARIAL 2014

INPC acumula 5,82% nos últimos 12 mesesINPC acumula 5,82% nos últimos 12 mesesINPC acumula 5,82% nos últimos 12 mesesINPC acumula 5,82% nos últimos 12 mesesINPC acumula 5,82% nos últimos 12 meses
O Índice Nacional de Preços
ao Consumidor ( INPC)
atingiu 0,78% em abri l ,
ficando praticamente estável
em relação ao 0,82% de
março.

Com o resultado de abril, o
INPC acumula variação nos
primeiros quatro meses do

A cada dia aumenta mais o número
de reclamações sobre os refeitórios

da CSN e a empresa não toma
providências. Há atraso na

reposição quando acaba um
componente do prato, mudança de
cardápio no meio da refeição e até
ratos nas imediações do refeitório.
Cadê o controle de pragas? Será

preciso a intervenção da Vigilância
Sanitária? Verifica-se ainda falta de

pessoal, pois há funcionários
fazendo os serviço de dois e o

atendimento fora do horário  de
almoço se agrava. Caro gestores e

Gerentes apadrinhados tomem
conta do seu quadrado, se

envolvam e busquem soluções junto
a comissão e à contratada GR.

Reclamações do
Refeitório

A Companhia Siderúr-
gica Nacional enviou
ontem (12/5) um ofício ao
sindicato agendando a
primeira reunião para
negociação do Acordo
Coletivo 2014/2015.

Lembramos que a Data-
Base deste acordo é 1º
de maio e o sindicato não
aceitará nenhum acordo
com reajuste salarial
abaixo do INPC. Veja ao
lado o ofício da empresa.

ano de 2,90%. O resultado
é 0,24 ponto percentual
acima da taxa de 2,66% de
igual período de 2013.

Considerando o período de
12 meses até abril, o índice
acumula alta de 5,82%,
superior à taxa de 5,62% dos
12 meses anteriores.

Continuam as reclamações por
erros de pagamento no contra-

cheque. Sabemos que são pontuais,
porém alguns supervisores ainda

não se aperfeiçoaram com o novo
sistema, e as reclamações chegam
até o nível de supervisor, não indo
acima por medo de retaliações.

Problema com
Contracheques continua

A empresa atualizou os dados dos
PPPs 2013 para entrega aos

empregados, mas ainda há vários
PPP a serem retirados. O

trabalhadore deve saber que o PPP

PPP da Sankyu

é de direito dele e pode solicita-lo a
partir de 1 ano na empresa. Este
documento precede para fazer jus

ao direito a aposentadoria especial.

A única empresa entre as
contratadas da CSN que já marcou
pelo menos a reunião de entendi-

mento da pauta  foi a Sankyu.
Observamos uma política das

contratadas de aguardar a
divulgação do valor do INPC e o
fechamento do acordo CSN para

dar inicio as negociações,
principalmente ao que se refere aos
reajustes econômicos. O sindicato

alerta: não se prendam a isso,
façam suas projeções e já iniciem

negociar pelo menos os itens sociais.

Terceiras continuam sem
iniciativa para o Acordo
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O presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), Joaquim
Barbosa, criticou novamente as
doações de empresas a políticos
dizendo que elas são "o coração
da corrupção política em nossa
sociedade".

- "Esse caso foi trazido pela
Ordem dos Advogados do Brasil
contra uma lei que permite às
empresas doar para partidos
políticos de maneira muito
estranha porque, ao fim,
ninguém sabe para qual

candidato o dinheiro vai", disse
Barbosa. Segundo o ministro, as
empresas "dão muito dinheiro
para os partidos e os políticos
distribuem entre eles mesmos".

Barbosa lembrou que já há
maioria no STF para derrubar as
doações de empresas a
campanhas, mas enfatizou que
o julgamento ainda não foi
concluído, pois houve pedido de
vista: "Até aqui temos a maioria
dos votos, mas três ou quatro
colegas ainda não votaram. Esse

é um assunto muito sério no
Brasil porque o dinheiro que
entra na política é a base da
corrupção política."

Na avaliação do ministro, a
contribuição leva as empresas a
exigir uma contrapartida: "A
companhia [que doa] quer obter
lucros no futuro e vai tentar
interferir na orientação da política
e mesmo no Executivo e no
Legislativo. O resultado é que a
corrupção se espalha."
Fonte: Valor Econômico

Futuro da CBS pode ser sombrio
Todos se lembram da sacanagem
nas eleições da CBS no ano
passado, com diversos votos sendo
feitos por procuração. Esta
armação retirou do Conselho da
CBS os representantes legítimos dos
sindicatos e da Associação dos
Participantes da CBS (APCBS) e
elegendo como conselheiros
gerentes e pessoas ligadas à
administração da CSN.

Esses “conselheiros” aprovaram
agora alterações no estatuto da
CBS, prorrogando seus mandatos
por, no mínimo, mais dois anos e
permitindo que conselheiros
indicados pela CSN não sejam mais
necessariamente sócios da CBS ou
mesmo empregados da empresa.
Não é possível confiar em pessoas
que nada tem a ver com a CBS e,
logo, não terão comprometimento
com a administração do dinheiro
do trabalhador. Não há lógica
nenhuma em chamar “conselheiros
contratados” para administrar o
futuro do associado!

O que aconteceu em 2013 comO que aconteceu em 2013 comO que aconteceu em 2013 comO que aconteceu em 2013 comO que aconteceu em 2013 com
a atual administração da CBS:a atual administração da CBS:a atual administração da CBS:a atual administração da CBS:a atual administração da CBS:

- Redução do valor da sua cota;

- Déficit de 138 milhões no Plano
Milênio;

- Fechamento do posto de
atendimento na UPV, dificultando
que os trabalhadores resolvam seus
problemas junto à CBS, obrigando
que se ausentem do trabalho para
se dirigirem ao posto da Vila, fora
da usina;

- Aprovação de um regulamento
para eleições de conselheiros,
prevendo eleições em dez cidades,
em cinco estados do Brasil,
contrariando a proposta do Grupo
de Trabalho (GT) que foi montado
com membros da APCBS e da
própria CBS, que concluíram que
o processo mais democrático seria
acabar com as procurações e
permitir que os participantes votem
pela internet ou telefone – o que
possibilitaria o voto de todos,
inclusive idosos com dificuldade de
locomoção;

- Contrato de dívida da CSN com
a CBS: Os conselheiros aprovaram
uma reformulação do contrato de
dívida, que reduziu seu valor pela
metade e que será pago pelo
próprio resultado dos planos de
benefícios. A divida de 600

milhões de Reais, dessa forma, caiu
para cerca de 300 milhões.

Lembrando que a atual presidente
da CBS foi contratada no mercado.
Se ela fizer algo errado, simples-
mente será demitida e quem vai
pagar por isso é o associado.

Todos estes atos estão sendo
questionado pela APCBS  e
sindicato, junto a Previc
(Superintendência Nacional de
Previdência Complemen-tar),
órgão fiscalizador dos fundos de
pensão do Ministério da
Previdência.

Se a Previc não resolver a situação,
o sindicato tomará todas as
medidas cabíveis para defender os
interesses do trabalhador na CBS.
Onde está a transparência no
processo? Os conselheiros devem
ser eleitos pelos trabalhadores e
não por votos de procuração
através dos quais quem está
votando, de fato, são os patrões.

Estamos de olho na queda
da cota da CBS para fins de
resgate ou aposentadoria e
nos desmandos da atual
administração!


