
O ministro da Fazenda, Guido
Mantega, anunciou nesta quinta-
feira que o governo vai prorrogar
a redução do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) para
produtos da linha branca.

A redução foi adotada em 17
de abril e se estenderá até o dia

Governo prorroga
redução do IPI para

linha branca
31 de janeiro de 2010. As redu-
ções serão mantidas para os pro-
dutos que têm selos de qualidade
que garantem o menor consumo
de energia. O custo da nova de-
soneração está estimado em R$
132,1 milhões.

A medida tomada pelo governo

é a mesma sugerida pelo presidente
do sindicato, Renato Soares, ao Mi-
nistro da Indústria e Comércio, Mi-
guel Jorge, que o IPI voltasse grada-
tivamente, o que irá gerar um im-
pacto menor nas empresas, sem pre-
juízos para os trabalhadores, pois se-
riam mantidos os postos de trabalho.

A direção do sindicato e a CSN se reuniram, no dia 22 de outubro,
para discutir algumas pendências do dia-a-dia dos trabalhadores na
empresa. Um dos assuntos foi o realinhamento dos trabalhadores da
Inal, que foram transferidos para CSN.

Veja os assuntos que foram colocados em pauta:

Sindicato e CSN se reúnem e discutem
reivindicações dos trabalhadores
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O sindicato solicitou que a CSN fizesse o realinhamento dos salári-
os dos trabalhadores da Inal que foram transferidos para a CSN, con-
forme compromisso firmado na época da transferência.

Além disso, está aguardando um retorno quanto à questão da insa-
lubridade dos companheiros.

Tão logo tivermos um retorno, informaremos aos trabalhadores.

Levamos à reunião a questão
dos procedimentos  realizados
pelo plano odontológico e soli-
citamos um aumento nos proce-
dimentos sem a cobrança do fa-
tor, ou seja, gratuitos. E coloca-
mos para a empresa, mais uma
vez, a necessidade da extensão
do plano para os licenciados,
além da redução do fator mo-
derador.

Estamos aguardando.

REALINHAMENTO DO SALÁRIO E INSALUBRIDADE
DOS EX-TRABALHADORES DA INAL

PLANO ODONTOLÓGICO

Realinhamento salarial dos Guardas Patrimoniais
Nesta mesma reunião, o sindi-

cato solicitou que a CSN realinhas-
se os salários dos guardas patrimo-
niais. E informou que não adianta

a empresa tentar enquadrar os tra-
balhadores como metalúrgicos para
fugir do pagamento do piso dos vi-
gilantes, previsto na convenção cole-

tiva da categoria. O piso deverá
ser pago e o sindicato não aceitará
valores diferentes do que a catego-
ria tem direito.
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Conheça as vantagens em ser sócio do sindicato:
Um trabalhador que ganhe, em média, R$ 1 mil terá descontado 1% do salário para contribuição, ou seja, R$ 10

por mês. Esse trabalhador poderá usufruir dos descontos oferecidos pelos conveniados, veja os exemplos:

Atenção direção da CSN

A direção da empresa criou um pro-
grama de PLR onde os trabalhadores
receberão menos que a multa prevista
na convenção coletiva para as empre-
sas que não têm programa de Partici-
pação nos Lucros que é de R$ 424,00.

O sindicato não concorda com
esse programa implantado pela
empresa e marcará uma reunião
para discutir um plano que bene-
ficie os trabalhadores, e não que
os prejudique.

PLR dos
trabalhadores

da Ease

Há meses o sindicato solicitou
à direção da empresa que con-
trate um gerente para a área de
RH que pudesse ser o negociador
com o sindicato, ou um outro res-
ponsável para, assim, receber os

encaminhamentos das demandas
dos trabalhadores.

Alguns assuntos estão penden-
tes e, se não houver negociação,
o caminho será pela justiça, para
que sejam resolvidos.

PLR da
Magnesita

A empresa quer que o sindica-
to aceite um acordo de PLR que
prejudica os trabalhadores que
forem demitidos, pois não terão
direito ao pró-rata, ou seja, o tra-
balhador que for demitido não
terá direito a PLR proporcional ao
tempo trabalhado.

Um absurdo vindo de uma em-
presa que é a maior fabricante mun-
dial de materiais refratários para a
indústria de aço, cimento e cal que
exporta pra mais de 50 países.

O sindicato enviou um ofício à
GRTE solicitando uma mesa re-
donda e está aguardando a con-
firmação da data.

CNI e Empresários querem
mudanças em novas regras

O presidente da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), Arman-
do Monteiro Neto, que representa
os empresários, disse que vai pro-
por ao presidente Luiz Inácio Lula
da Silva a revisão da legislação que
muda o sistema de cobrança do
Seguro de Acidente de Trabalho
(SAT). As novas regras entram em
vigor em janeiro de 2010. Segun-
do o representante dos empresári-
os, as alterações podem aumentar
em até 200% os custos das empre-
sas com o benefício.

Na avaliação das centrais sindi-
cais, o SAT e o Fator Acidentário de
Prevenção (FAT) "são avanços no

sentido de fortalecer a prevenção
de acidentes e adoecimentos do tra-
balho". Segundo as centrais, em
2007 foram registrados 653 mil aci-
dentes de trabalho.

Essa é uma demonstração de
que a CNI/Empresários desvalo-
rizam as políticas que cobram ri-
gor na prevenção de acidentes e
que valorizam a saúde e seguran-
ça dos trabalhadores, já que a
medida será uma aliada na di-
minuição dos acidentes, pois pu-
nirá ou beneficiará as empresas
de acordo com o números de
trabalhadores afastados, fazendo a
segurança virar prioridade.

ACIDENTES DE TRABALHO

Acordo de turno na Emac

CURSOS DE GRADUAÇÃO NA UNIFOACURSOS DE GRADUAÇÃO NA UNIFOACURSOS DE GRADUAÇÃO NA UNIFOACURSOS DE GRADUAÇÃO NA UNIFOACURSOS DE GRADUAÇÃO NA UNIFOA

Mensalidade normal - R$ 50,00
Mensalidade para os sócios - R$ 30,00Mensalidade para os sócios - R$ 30,00Mensalidade para os sócios - R$ 30,00Mensalidade para os sócios - R$ 30,00Mensalidade para os sócios - R$ 30,00
Antena (Preço normal) - R$ 400,00
Antena para sócioAntena para sócioAntena para sócioAntena para sócioAntena para sóciosssss - R$ 300,00 - R$ 300,00 - R$ 300,00 - R$ 300,00 - R$ 300,00

Engenharia ElétricaEngenharia ElétricaEngenharia ElétricaEngenharia ElétricaEngenharia Elétrica
Mensalidade normal - R$ 698,00
Mensalidade para sócios -Desconto deMensalidade para sócios -Desconto deMensalidade para sócios -Desconto deMensalidade para sócios -Desconto deMensalidade para sócios -Desconto de
15%15%15%15%15%     = R$ 104,70 por mês, ou seja,= R$ 104,70 por mês, ou seja,= R$ 104,70 por mês, ou seja,= R$ 104,70 por mês, ou seja,= R$ 104,70 por mês, ou seja,
a mensalidade cai para R$ 593,30.a mensalidade cai para R$ 593,30.a mensalidade cai para R$ 593,30.a mensalidade cai para R$ 593,30.a mensalidade cai para R$ 593,30.

Engenharia de ProduçãoEngenharia de ProduçãoEngenharia de ProduçãoEngenharia de ProduçãoEngenharia de Produção
Mensalidade normal - R$ 680,00
Mensalidade para sócios - Desconto deMensalidade para sócios - Desconto deMensalidade para sócios - Desconto deMensalidade para sócios - Desconto deMensalidade para sócios - Desconto de
15% = R$ 102,00 por mês, ou seja, a15% = R$ 102,00 por mês, ou seja, a15% = R$ 102,00 por mês, ou seja, a15% = R$ 102,00 por mês, ou seja, a15% = R$ 102,00 por mês, ou seja, a
mensalidade cai para R$ 578,00.mensalidade cai para R$ 578,00.mensalidade cai para R$ 578,00.mensalidade cai para R$ 578,00.mensalidade cai para R$ 578,00.

INTERNET VIA RÁDIOINTERNET VIA RÁDIOINTERNET VIA RÁDIOINTERNET VIA RÁDIOINTERNET VIA RÁDIO
SUPERONDASUPERONDASUPERONDASUPERONDASUPERONDA

A direção do sindicato irá se
reunir com a Emac no dia 12 de
novembro para iniciar as negoci-

ações do acordo do turno dos tra-
balhadores. Aguardem mais in-
formações.


