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Atenção CSN:
É HORA DE NEGOCIAR!

- Reajuste salarial com base no INPC mais aumento real;
- Implantação do Piso salarial profissional;
- Plano de cargos e salários;
- Implantação do Adicional por tempo de serviço (ATS);
- Função igual, salário igual para que a empresa pague o mesmo salário
para os trabalhadores que exercem funções idênticas;
- Melhorias no plano de saúde, inclusive com o fim do fator moderador;
- Melhorias no plano odontológico;
- Pagamento da multa de 40% do FGTS em caso de aposentadoria;
- Gratuidade na ETPC para todos os trabalhadores e seus dependentes;
- Bolsa integral de creche para os filhos dos trabalhadores com idade de
até 7 anos;
- Elaboração de novo laudo técnico com relação à insalubridade e
periculosidade;
- Adicional de Insalubridade;
- Adicional de Periculosidade;
- Cartão alimentação: melhoria substancial no valor;
- Licença maternidade de 180 dias;
- PLR – negociação por meio de acordo coletivo entre CSN e sindicatos.

O sindicato já entregou a pau-
ta de reivindicações para a CSN
e está aguardando um posicio-
namento da empresa em relação

CAMPANHA SALARIAL 2011

Veja os principais itens da pauta:

ao início das negociações do
acordo coletivo 2011.

Esperamos que isso aconteça
o mais breve possível, já que ain-

da temos bastante tempo para
discutir e negociar antes da data
base, que é 1° de maio.

Agora é com a CSN!

Mais uma vez, a direção do
sindicato alerta os trabalhadores
sobre a importância de votar na
chapa que defenderá, de fato, os
seus interesses. Tomem cuidado
com os lobos em pele de cordei-
ro! Está em jogo o futuro da CBS
e do dinheiro dos trabalhadores
e aposentados.

E se você, trabalhador, está no
zero hora, faça um esforço e com-
pareça à votação, afinal, é um
as-sunto do seu interesse.

A votação será por escrutínio
secreto. Quem for votar deve le-
var o rachá e não pode trajar ber-
muda ou camiseta.

NO DIA 25 DE MARÇO, DE
8H30 ÀS 18H, NO ANTIGO
ESCRITÓRIO CENTRAL DA
CSN, VOTE CHAPA 1!

Eleição
dos

Conselhos
da CBS



O presidente do sindicato, Re-
nato Soares, e os diretores Barto-
lomeu Citeli, Laércio de Andrade
e Orlando Zamboti, e o metalúr-
gico Carlinhos Santana, da CSN,
serão empossados como diretores
da Federação dos Metalúrgicos do
Estado do Rio de Janeiro.

A posse será na sexta-feira, dia

Diretores do sindicato farão
parte da  nova diretoria da
Federação dos Metalúrgicos

25, na sede da Federação, na cida-
de de Niterói.

O mandato dos diretores é de
quatro anos, e a participação do Sin-
dicato na Federação irá fortalecer os
metalúrgicos da região Sul Fluminen-
se na luta contra o capital explora-
dor e pela melhoria nas condições
de trabalho dos companheiros.

Turno de 12 horas
no Armazém de
bobina a quente

(GGLQ)
Recebemos denúncia dos tra-

balhadores que no armazén de
bobina a quente (GGLQ) não
se cumpre o turno de 6 horas.
Está faltando mão de obra e,
por causa disso, os trabalha-
dores estão fazendo turno de 9h
e até 12 horas.

Os trabalhadores estão sobre-
carregados e isso pode aumen-
tar o risco de acidentes na área.

O sindicato está agendando
uma reunião para discutir as
denúncias publicadas no Boca
Maldita do último boletim. Em
breve divulgaremos o que foi
discutido.

Siemens Vai

Magnesita

O acordo de turno da Magnesi-
ta vencerá no dia 30 de abril. Já
estamos em contato com a empre-
sa para que seja renovado, o quan-
to antes.

Acordo de turno

Direção do sindicato visita novas
instalações do hospital Hinja

Convidados pela direção do Hin-
ja, os diretores do sindicato estive-
ram no hospital, no Jardim Amá-
lia, para conhecer as novas instala-
ções e os serviços prestados e saí-
ram de lá impressionados com a
estrutura oferecida aos pacientes.

O hospital, que tem convênio
com o plano de saúde Bradesco,
concedido para os trabalhadores da
CSN, está preparado para atender

a qualquer tipo de especialidade
clínica e cirúrgica e conta com todo
o aparato necessário para atender
a demanda dos trabalhadores.

“Eu não tinha ideia da grandio-
sidade do hospital e estou realmente
impressionado com o que vi. O
Hinja é um hospital completo e está
pronto para atender a família me-
talúrgica”, disse o presidente Rena-
to Soares.

Comau

PPP e cédula C
Os trabalhadores e ex-trabalha-

dores da Comau que quiserem a
cédula C, para a declaração do
IR, devem solicitar no email de
marilia.carraro@comau.com.br

E o PPP dos trabalhadores de-
mitidos também deverá ser solici-
tado pelo email e estará disponí-
vel a partir de 15 de abril.

Aço pode subir 10%
As siderúrgicas apresentaram

uma proposta de reajuste de 10%
nos preços de aços planos ofere-
cidos às montadoras de veículos
instaladas no Brasil. A indústria
automobilística pretende negoci-
ar e acredita que poderá reduzir
o aumento para cerca de 7%.

Segundo uma fonte ouvida
pela Agência Estado, as usinas
teriam justificado  que a deman-
da mundial e o crescimento do
consumo na China têm pressio-
nado o preço do aço. Sem o re-
ajuste, os preços do aço brasilei-
ro já estão, em média, 15% mais
caros que os cobrados nos Esta-

dos Unidos e na Europa e 20% a
25% mais elevados que na Ásia.

Na última semana, a Compa-
nhia Siderúrgica Nacional (CSN)
reajustou os preços de laminados
a quente e a frio aos distribuido-
res de aço e retirou parcialmente
os descontos que eram concedi-
dos desde agosto. A partir de 1º
de abril, os preços de laminados
a quente e frio subirão 9,75% mai-
ores.

O reajuste do preço do aço pela
CSN é um sinal de que a deman-
da está forte e a saúde financeira
da empresa está em fase bastante
positiva.


