
1

Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense
Volta Redonda, 25/04/2008 - Edição nº 239

CAMPCAMPCAMPCAMPCAMPANHA SALANHA SALANHA SALANHA SALANHA SALARIAL 2008ARIAL 2008ARIAL 2008ARIAL 2008ARIAL 2008

CSN oferece apenas 1%
Durante a reunião

de ontem, das 15h às
18h, a direção da CSN
ofereceu somente 1%
de aumento real aos
trabalhadores, além do
reajuste do INPC.  A di-
reção do sindicato de-
cidiu, mais uma vez,
não levar a apreciação
dos trabalhadores por
achar insuficiente o va-
lor apresentado.

Quanto às cláusulas
sociais, sobre o plano

ÍNDICE DE REAJUSTE CONCEDIDO PELA CSN NOS ÚLTIMOS 12 ANOS
Ano
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

INPC
18,22%
8,20%
4,12%
3,88%
5,44%
7,07%
9,54%
19,37%
5,60%
6,61%
3,34%
3,44%

Reajuste da CSN
10%
7%
0%
0%
2%
6%

9,55%
18%
4,5%
9,43%
3,34%

5%

de saúde, a empresa
propôs aumentar para
21 anos o direito dos
dependentes do sexo
masculino, que no acor-
do anterior era de 18
anos. Ou seja, igualan-
do a idade limite aos
dependentes do sexo fe-
minino. Além disso,
aqueles que estiverem
cursando o nível supe-
rior terão direito a utili-
zá-los até os 24 anos,
ambos os sexos. E, no

que diz respeito à cre-
che, a empresa propõe
estender o benefício de
4 para 5 anos.

É do conhecimento
de todos que o salário
que a CSN vem pa-
gando aos seus funci-
onários está defasado
em relação a outras
empresas do ramo. Fo-
ram 14 anos que o tra-
balhador da CSN so-
freu com reajustes in-
significantes, alguns in-

clusive sem a mínima
reposição do INPC.
Isso trouxe conseqüên-
cia. Hoje, o salário é
defasado em relação
a outras empresas o
que se reflete na fuga
de centenas de traba-
lhadores qualificados
para outras empresas
(ver quadro abaixo so-
bre os reajustes da
CSN nos últimos anos).

O que se pergunta
é: será que direção da
CSN quer manter o ar-
rocho salarial dos tra-
balhadores, diminuin-
do, cada vez mais, o
seu poder aquisitivo?

No ano passado, in-
clusive, durante a pri-
meira negociação des-
ta gestão com a CSN,
a empresa apresentou
um índice de aumento
melhor do que este e
os trabalhadores deci-
diram pela greve.

O sindicato conti-
nua aberto à negocia-
ção e aguarda nova
reunião.
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Após receber inúme-
ras reclamações sobre
problemas de atendi-
mento, demora no pro-
cesso de aposentado-
ria, entre outras, a pro-
curadoria da república
decidiu realizar fiscali-
zação em várias agên-
cias do INSS por todo
o país.

A direção do sindi-
cato também está en-
caminhando documen-
to à procuradoria para

Agências do INSS na
mira da procuradoria

que a agência de Vol-
ta Redonda seja inclu-
ída na relação. Mas,
enquanto os procura-
dores não passam
pela cidade, o sindica-
to está realizando algu-
mas ações para tornar
público o descaso com
os trabalhadores da
região, em especial os
Metalúrgicos.

No próximo dia 28
de maio, às 10h, um ato
em frente à agência do

PLR
da

Comau
Hoje tem reu-

nião para tratar da
PLR da empresa
Comau. Como já
foi dito, no boletim
anterior, a posição
do sindicato é que
a PLR deve ser mai-
or do que a do ano
passado. O sindi-
cato vai se reunir às
16h com a empre-
sa e estará infor-
mando o resultado.

INSS, na Amaral Peixo-
to, no Centro. A direção
do sindicato pede a to-
dos os trabalhadores
que divulguem ao vizi-
nho, ao companheiro
de trabalho, a todos os
interessados que enfren-
tam ou já enfrentaram
problemas nesta agên-
cia para participar des-
te ato. É necessário dar
um basta nas irregula-
ridades cometidas pela
agência.


