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CAMPANHA SALARIAL 2014 / CSN

CSN apresenta “nova”
proposta para o acordo

coletivo 2014/2015
Votação nesta segunda-feira (dia 16/6), no horário

de 6h às 18h30, na Praça Juarez Antunes
Nesta sexta-feira, dia 13, em
reunião na CSN, a empresa
apresentou nova proposta para
o acordo coletivo 2014/2015.

Depois de muita discussão, o
sindicato decidiu levar à
votação a seguinte proposta:

AUXÍLIO CRECHE:
R$ 458 (recebendo o reajuste
de 13,36%).

VALOR DE EMPRÉSTIMO:
De R$ 2.620 para R$ 2.800,
a partir de junho.

Considerando o contexto
econômico atual e a média
salarial praticada pela empresa,
o sindicato entende que a
empresa poderia avançar ainda
mais no que se refere a um
percentual de aumento real,
acima do INPC, no salário e no
cartão alimentação.

A direção do Sindi-
cato dos Metalúr-
gicos vai levar a
proposta à apre-
ciação dos traba-
lhadores nesta 2ª
feira (dia 16/6), no
horário de 6h às
18h30, na Pç. Juarez
Antunes - Vila Santa
Cecília. E a orien-
tação é votar  NÃO,
recusando a proposta.

CONVÊNIO FARMÁCIA:
Ela se comprometeu a incluir
mais uma nova rede até  julho.

SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO
O funcionário fará jus ao
salário do substituído exceto
para os cargos de gerência,
coordenação, supervisão e
administrativo

PRÉ APOSENTADORIA
A cláusula 19ª que trata do período
pré aposentadoria faltando 12
meses foi extendida aos que
aposentarem por especial ou
tempo de contribuição.

REAJUSTE SALARIAL:

5,82% (INPC), retroativo a
maio/2014.

CARTÃO ALIMENTAÇÃO:

R$ 312, (reajuste de 5,82% -
INPC). E duas recargas extras
no valor de R$ 200/cada. A
primeira a ser paga em 18/6
e a segunda em dezembro/
2014, sem a participação do
trabalhador. Se aprovada a
proposta, o trabalhador
receberá de forma anteci-
pada o crédito do mês de
julho no dia 18/6.
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STJ manda
BB corrigir
poupanças
pelo Plano

Verão
O Banco do Brasil sofreu três votos
contrários no Superior Tribunal de
Justiça (STJ) para corrigir as
cadernetas de poupança que
vigoravam durante o advento do
Plano Verão, em janeiro de 1989.

Durante julgamento da 2ª Seção
do STJ, o relator do recurso do BB,
ministro Luis Felipe Salomão,
afirmou que a sentença da 12ª Vara
Cível de Brasília, que determinou
o pagamento dos expurgos, na
década de 1990, pode ser utilizada
por todos os poupadores para
cobrarem a correção de suas
poupanças com juros e correção
monetária.

“A sentença produzida pelo juízo da
12ª Vara Cível, que condenou o BB
ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos
inflacionários, é aplicável a todos
os detentores de contas do BB,
reconhecendo-se ao beneficiário o
direito de ajuizar o pedido no juízo
de seu domicílio, independente de
ser no Distrito Federal”, disse o
relator.

O ministro enfatizou ainda que
mesmo os poupadores que não são
associados ao Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (Idec), que
ingressou com ação contra o BB,
podem ajuizar novos pedidos para
obter a correção de suas contas.

Fonte: Valor Econômico

Sindicato elogia a
atuação do delegado

Antônio Furtado
(93ª DP) no combate à
criminalidade na Região

‘Destacamos o importante
papel do delegado
Antônio Furtado no

combate à criminalidade
e à violência na nossa
região. Além de um

serviço de inteligência tem
sido intensivo sobre todos
os aspectos de segurança

pública à população.

‘

Delegado Titular da  93ª DP,
Antônio Furtado,  durante
entrevista à imprensa da região Renato Soares - presidente


