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CSN apresenta novo
percentual de reajuste

Na sexta-feira, 30,
os representantes da
CSN fizeram uma nova
proposta à direção do
sindicato. A proposta é
de, além do INPC, cal-
culado em 5,9%, um
aumento real de 2%,
somando 8,02% de re-
ajuste salarial, retroati-
vo a maio de 2008.

Na segunda feira, dia 2/6, o sindicato vai realizar
votação, por escrutínio secreto,  das 6h30 às 18h, na

Praça Juarez Antunes, para que os trabalhadores
decidam sobre a nova proposta de 2% de aumento real

oferecida pela empresa.
A empresa alterou

também o valor do car-
tão alimentação que
passou a ser de R$
100,00 (10% do valor
pago pelo funcionário).
Sendo que, em dezem-
bro, será pago um adi-
cional de natal de R$
200,00, sem desconto
do funcionário. Além

disso, será mantida a
opção de compra da
cesta básica.

Manteve a extensão
do benefício da assistên-
cia médica para os de-
pendentes, independen-
te do sexo, até 21 anos.

O direito ao auxílio cre-
che, no valor mensal de
R$ 330,00, foi extendido

para 5 anos de idade.
A direção deste sin-

dicato vai levar a pro-
posta para apreciação
dos trabalhadores nes-
ta próxima segunda fei-
ra, dia 2 de junho, das
6h30 às 18h, na Praça
Juarez Antunes, e res-
peitará a decisão da
categoria.

“TODA AÇÃO TEM UMA REAÇÃO”
(3ª LEI DE NEWTON)

A prática da troca do
aumento real por abo-
no é a principal respon-
sável pelo achatamento
no salário dos trabalha-
dores da CSN. E, como
conseqüência, a empre-
sa enfrenta uma forte
evasão dos profissionais
metalúrgicos para ou-
tras empresas.

Só para se ter uma
idéia, em dois anos (1998
e 1999), o reajuste sala-
rial foi zero, foi trocado por
abono, o que representou
uma perda de 9% no bol-
so do trabalhador.

Após tantas denúnci-
as feitas pelo sindicato na
imprensa nacional sobre
a a evasão da mão-de-

obra para outras empre-
sas, a CSN resolveu im-
plantar um projeto de re-
alinhamento salarial. O
que vai atingir, principal-
mente, aqueles profissi-
onais que estão com os
salários abaixo dos prati-
cados pelo mercado.

Este realinhamento
significa uma conquista

do sindicato e um avan-
ço na luta por melhores
salários, já que prova
também a necessidade
de valorização dos me-
talúrgicos da CSN, após
a privatização.

Recuperar as perdas
é um dos objetivos des-
ta gestão à frente deste
sindicato.
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