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De 0,50% para 0,75% de aumento real, é brincadeira!
Em mais uma rodada de negociação, realizada ontem, a empresa novamente se mostrou

inflexível quanto ao anseio dos trabalhadores quando apresenta uma mudança na proposta,
passando de 0,50% de aumento real para 0,75%.

Como diria o apresentador Boris Casoi: ISSO É UMA VERGONHA!
Os trabalhadores da CSN rejeitaram a proposta de 0,50% de aumento real com um percentual

de 98%, será que a CSN acha que pode empurrar 0,75%? Apesar disso, e dos passos de
tartaruga da empresa, o sindicato demonstrou que não é o causador de impasse e propôs

que os representantes da CSN na negociação entrem em contato com o alto escalão
da diretoria para que tragam uma proposta decente.

Mais fica o aviso, paciência tem limite.

Acorda CSN!

- Reajuste salarial: INPC +0,75% de aumento real
- Cartão Alimentação: 20% de aumento no cartão

alimentação, que passa de R$ 105,83 para R$ 127,00

- Concessão de 100 novas Bolsas de Estudo para
Cursos Técnicos na ETPC em 2011 (serão mantidas
as 111 bolsas)
Tabela Escalonada e Valor da Bolsa:
Salário até R$ 1.500,00                90%
Salário de  R$ 1.500,01 a R$ 2.000,00      70%
Salário de  R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00       50%
Salário acima de R$ 3.000,00           20%
Para filhos ou o próprio trabalhador, com idade de
16 a 18 anos e com, no mínimo, 1 ano de empresa.

Proposta apresentada
ontem (20)

Diferença de 0,25%
- Não houve alteração quanto a proposta

anterior.

Aumento de 61 bolsas de estudo.
A CSN também passou de R$ 1.200,00 para
R$ 1.500,00 o valor do salário que dará direito
a bolsa de 90% e de 70% e manteve os outros.

O sindicato pediu que a idade mínima passe de
16 para 14 anos, o que será analisado pela
empresa.

Diferença entre a proposta
anterior (recusada por 98%
dos trabalhadores) e a atual
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Em votação realizada nesta quarta-
feira, o Senado aprovou o reajuste
de 7,72% para os aposentados e
pensionistas que ganham mais de um
salário mínimo e o fim do fator
previdenciário.

Segundo o relator da matéria, Ro-
mero Juca (PMDB - RR), para acabar
com o fator previdenciário é preciso
criar uma alternativa ao cálculo. "Não
dá para montar um modelo previden-
ciário que se aposente pessoas aos
42 anos de idade. Temos outros ca-
minhos, como a limitação da idade
mínima, projeto 85/95, que soma a

Senado aprova reajuste para os
aposentados e fim do fator

previdenciário

idade com tempo de contribuição",
afirmou. E o governo já pensa em
outras propostas, que já tramitam
no Senado e são de autoria de par-
lamentares petistas. Uma delas é a
"fórmula 85/95", do deputado Pepe
Vargas (PT/RS) e a proposta apre-
sentada em 2008, pelo senador Pau-
lo Paim (PT/RS), que elimina me-
diante a definição de uma idade
mínima para a concessão de
aposentadoria voluntária, que seria
na forma de emenda constitucional.

Entre a discussão do fim do fa-
tor e o reajuste dos aposentados

Será hoje a reunião entre a Vais e o sindicato para negociar o acordo
coletivo dos trabalhadores. A empresa já conhece as reivindicações, esperamos
que venha com uma proposta decente.

Acordo coletivo

Durante as negociações do acordo
coletivo, um dos assuntos discutidos
foi a situação dos vigilantes, pois a
insatisfação é muito grande.

Os representantes da CSN na
negociação ficaram de estudar os
problemas, que já duram tempo demais.

A situação é tão séria que foi alvo
de uma reportagem no programa do
Wagner Montes, na Record, que citou
os vigilantes da CSN como os que
recebem o menor salário da categoria
em todo Estado do Rio de Janeiro.

Do jeito que está não pode
continuar!

Agora cabe ao presidente vetar ou sancionar
corre outra, como a previdência irá
agüentar tamanha pressão sobre
seus cofres, que já somam um
déficit de R$ 15,2 bilhões, até
abril deste ano. Para a direção do sin-
dicato, o primeiro passo seria manter
fiscalização intensa sobre as empre-
sas e as instituições respon-sáveis,
evitando a corrupção e a negligência
das empresas com os compromissos
administrativos, como o pagamento
dos encargos.

Administração pública trans-
parente e honesta é um grande
começo.

Sindicato e Vais se reúnem hoje

Atenção Comau, Sankyu,
Magnesita, Nomos e K &K

Já apresentamos a pauta de reivindicações e até hoje as empresas não
chamaram pra negociar. Vão esperar a CSN, como sempre.

Sindicato cobra
da CSN

melhorias para
os vigilantes

No site do sindicato você encontrará informações sobre
as negociações salariais da nossa categoria, nossos con-
vênios e notícias sobre previdência, trabalho e atualida-
des. Acesse e conheça!

www.sindmetalsf.org.br


