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TRABALHADORES DA CSN
APROVAM ACORDO COLETIVO

Os trabalhadores da CSN, por meio de votação secreta, aprovaram a
proposta do acordo coletivo 2009/2010 nesta segunda-feira (8).

A proposta aprovada pelos metalúrgicos oferece:
- Reajuste do INPC (5,83%) a partir de 1° de setembro;
- Carga extra no cartão alimentação no valor de R$ 720,00, parcelada em
quatro vezes de R$ 180,00 cada, que serão pagas em 15 de junho, 15 de
julho, 15 de agosto e 15 de setembro, sem a participação dos trabalhadores;
- Manutenção das cláusulas sociais e econômicas do acordo coletivo anterior.
Sendo que as econômicas serão reajustadas de acordo com o INPC.
A empresa também se compromete a implantar um plano de saúde odontológi-
co até 31 de agosto.

A proposta deste ano
foi aprovada com uma
porcentagem maior de
votos do que a do ano
passado que obteve 71%.

A direção do sindica-
to vem cumprindo com
o compromisso assumi-
do de não entregar os di-
reitos e de não aceitar re-
ajuste abaixo da inflação
do período.

Sabemos que a pro-
posta da empresa, ape-
sar de não atender as ex-
pectativas dos trabalha-
dores e da direção do
sindicato, mas manteve
todos os direitos que a
empresa vem, desde no-
vembro do ano passado,
tentando retirar.

Total de votos: 5.148
Sim - 3.871 votos (75,19%)

Proposta A - 1.211 votos (23,52%)
PROPOSTPROPOSTPROPOSTPROPOSTPROPOSTA B - 2.660 VA B - 2.660 VA B - 2.660 VA B - 2.660 VA B - 2.660 VOOOOOTTTTTOS (51,67%) - APROOS (51,67%) - APROOS (51,67%) - APROOS (51,67%) - APROOS (51,67%) - APROVVVVVADADADADADAAAAA

Não - 1.203 votos (23,36%)
Nulos - 69 votos (1,34%)
Brancos - 5 votos (0,1%)

Desde 2006, quando a diretoria do sindicato assumiu a entidade, o compromisso com os trabalhadores
de não entregar os direitos e não aceitar reajustes menores que o INPC está sendo cumprido.

Estamos trabalhando para que, a cada ano, os trabalhadores tenham melhorias e aumento nos
direitos e benefícios. Acreditamos que o bombardeio psicológico que os trabalhadores sofreram
durante os 7 últimos meses ajudaram a aprovar a proposta. E assim vem ocorrendo em muitas
indústrias do país, onde os trabalhadores vem conseguindo garantir o INPC, como nas montadoras
Volks e Peugeot. Reafirmamos o nosso compromisso de lutar pelos direitos dos trabalhadores e
contamos com a mobilização da categoria para alcançar nosso objetivo.

Veja o resultado da votação:



Vo

Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalistas responsáveis:
 Thais Soares, Glaucy Agapito( MTB 26766/RJ) e Andresa Gil
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Governo eleva tarifa
sobre aço importado

A pressão do setor si-
derúrgico e das centrais
sindicais fez o governo au-
mentar o imposto de im-
portação sobre sete produ-
tos de aço. As novas alí-
quotas, que já estão em
vigor, sobem de zero para
12% e 14%. Isso significa
que os compradores de

Medida protegerá a indústria nacional e gerará empregos
aço -como a indústria au-
tomobilística e de eletro-
domésticos- pagarão mais
e podem, em tese, repas-
sar esse custo para os seus
produtos vendidos no país.
A medida protegerá a in-
dústria nacional da con-
corrência, principalmente
com o aço chinês, e vai

K & K e
Nomos
As empresas K e K e

Nomos prorrogaram a
data base até o dia 15
de junho. O sindicato
manterá os trabalhado-
res informados das ne-
gociações.

Magnesita

Eleição
da Cipa
na CSN
A eleição da Cipa da

CSN termina hoje (10) e
os  trabalhadores irão ele-
ger os cipistas para o man-
dato de 2009/2010.

Aproveite para esco-
lher os representantes que
têm compromisso com a
sua segurança e com a
luta por melhores condi-
ções de trabalho.

Não deixe de votar!

Uniodonto
O sindicato oferece aos seus associados a oportunidade de ter um plano

odontológico por uma mensalidade de apenas R$13,26, sem taxa de ade-
são, e cobre tratamento de canal, gengiva, obturações (amalgama e resi-
na), extrações, cirurgias e radiografias.

Para mais informações ligue para: 2102 2828

Cipista aposentado
da Sankyu

Um cipista aposentado da Sankyu vive falando
mal da direção do sindicato. Tudo porque tentou
arrancar uma ajuda de custo do sindicato e não
conseguiu.Ele anda muito com os japoneses da
empresa e, já que é amigo deles, deveria pedir a
ajuda de custo para a empresa. Ah, uma pista:
ele já foi diretor do sindicato.

Acordo coletivo e do turno
O sindicato se reunirá

hoje (10), às 11h, com
a direção da Magnesita
para tratar do acordo
coletivo e do turno dos
trabalhadores. Além de
discutir outras pendênci-

as já encaminhadas para
a empresa. E o sindicato
criará uma comissão
para fiscalizar as irregu-
laridades e as ações da
empresa para solucionar
os problemas.

EMAC
Até o fechamento deste boletim, a

Emac não se pronunciou sobre as re-
clamações dos trabalhadores. Caso
a empresa não solucione as irregu-
laridades tomaremos as providências
cabíveis.

na contramão dos vários
discursos feitos pelo presi-
dente Lula em fóruns in-
ternacionais criticando o
protecionismo. A CSN e a
Usiminas devem ser as
maiores beneficiadas, se-
gundo especialistas que
acompanham o setor.

Terceiras da CSN estão
esperando mais o que?

A Sankyu e Comau parecem que ainda não digeriram a rejeição de suas
propostas, pois até o momento não chamaram para uma nova negociação.
Afirmamos que paciência tem limite e o trabalhador está percebendo o “corpo
mole” das empresas para resolver certas pendências. A reclamação das empre-
sas é da dificuldade nos contratos com a CSN, mas se a situação está tão
ruim, que abram espaço para outras firmas. Quem sabe elas não apresentam
propostas melhores para os trabalhadores, porque adiantamento de PLR no
valor de R$ 100,00 é brincadeira.

Esperamos que a Sankyu e a Comau saiam do marasmo e se manifestem.
Quando isso acontecer comunicaremos os trabalhadores através de boletim.
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