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Trabalhadores
elegem Chapa 1

Os sócios da CBS, trabalhado-
res da ativa e aposentados, con-
firmaram, na eleição do conselho
deliberativo e fiscal, a vitória da
Chapa 1, que defenderá seus in-
teresses. A eleição foi realizada na
última sexta-feira (dia 25).

Com isso, os quatro represen-
tantes que fazem parte do Sindi-
cato dos Metalúrgicos, do Sindi-
cato dos Engenheiros e da Asso-
ciação dos Participantes da CBS
(APCBS), continuarão trabalhan-
do em defesa do patrimônio da
CBS, principalmente na questão
da dívida da CSN com a CBS,
no valor de R$ 546 milhões, que
tem que ser paga. O interesse da
CSN era tanto, que foram apre-
sentadas 1.898 procurações com

CBS

voto na Chapa 2.
Parabéns aos trabalhadores

que participaram e assumiram o

Sílvio Campos - vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
Áureo Braga - presidente da APCBS
Fernando Elias Jogaib - vice-presidente do Sind. dos Engenheiros
Carlos Eduardo Senna de Brito - diretor do Sind.dos Engenheiros

Suplentes:
Luiz Carlos Rosas

Carmem Silvia A. C. Lima
Álvaro Dutra Ponchio

Carlos Roberto R. Da Silva
Conselho Fiscal:

Efetivo: Antônio Pedro de Almeida
Suplente: Paulo Valentim

Conheça os seus representantes na CBS
pelos próximos 2 anos:

compromisso com a chapa que,
realmente, vai defender os traba-
lhadores.

Campanha Salarial 2011
Atenção trabalhadores da MP Trafos, Nomos, Siemens

Vai, AATT, K e K, Tecnosulfur, Sulzer e Magnesita
O sindicato convoca os traba-

lhadores das empresas acima
para reunião de elaboração de
pauta para o acordo coletivo
2011/2012. É importante que
todos tragam suas reivindicações

e apresentem na reunião, para
que o sindicato possa elaborar
uma pauta que atenda aos an-
seios dos companheiros.

Será quinta-feira (dia 31), às
18h, na sede do sindicato, na

Rua Gustavo Lira, 9, Centro.
Lembrando que para conquis-

tarmos um acordo coletivo vitori-
oso é importante que os trabalha-
dores participem e tragam suas
reivindicações.



A 8ª turma do Tribunal Regio-
nal do Trabalho de Minas Gerais
(TRT-MG) manteve decisão que
condena uma empresa de Montes
Claros a pagar indenização por
danos morais coletivos. A compa-
nhia estaria coagindo os seus em-
pregados a se desfiliarem de um
sindicato. Por essa razão e por
considerar que a prática da em-
presa caracteriza conduta ilegal e
antissindical, a turma, por maio-
ria de votos, manteve a condena-
ção da empresa ao pagamento de
indenização no valor de R$ 100
mil, a ser revertido ao Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT).

Desfiliação de
sindicato

Decisão de funcionários
surpreende Usiminas

A decisão da Caixa dos Empre-
gados da Usiminas (CEU) de ven-
der sua participação de 10,1% no
capital votante da Usiminas pegou
de surpresa os três acionistas con-
troladores da siderúrgica mineira -
Nippon Steel e outros japoneses,
Camargo Corrêa e Votorantim.
Como os três grupos têm direito
de preferência sobre as ações da
CEU, não esperavam ter de tomar
uma decisão tão rápida.

Os principais interessados na
participação da caixa são a Ger-
dau, que está entrando na área de
aços planos e poderia, depois de

fazer parte do capital da Usiminas,
unir parte de seus ativos a ela; e a
CSN, do empresário Benjamin
Steinbruch, que vem comprando
ações e já teria quase 10%.

Nenhum dos três sócios, em
especial os japoneses, veem
com bons  ol hos  t er  como
acionista ao seu lado a CSN.
Os estilos de gestão são bem
di fe r en t es  do  ado tado por
Steinbruch. Por isso, deverão
fechar  as  por t as  para a
ent rada da concor ren te  na
Usiminas.
Com informações do Valor Eonômico

Sócios não veem com bons olhos ter a CSN como acionista

Campanha
Salarial 2011

IBGE indica que
inflação já afeta
valor real dos

salários

O governo começou a negociar
com as centrais sindicais uma nova
fórmula para o cálculo das aposen-
tadorias dos trabalhadores do setor
privado, o fator 85/95.

A nova fórmula é simples e so-
maria o tempo de contribuição e a
idade do trabalhador na hora da
aposentadoria. Homens poderiam se
aposentar sem sofrer redução dos
seus benefícios quando a soma fosse
95, e as mulheres, quando o resul-
tado fosse 85. A fórmula substituiria
o fator previdenciário, que provoca

reduções de até 40% no valor dos
benefícios para quem decide se
aposentar mais cedo.

A presidente Dilma Rousseff
indicou que só aceita abrir mão dele
se puder substitui-lo por outra fórmu-
la que ajude a conter o rombo na
Previdência Social, que atingiu R$ 42
bilhões no ano passado.

Por questões políticas, Dilma não
quer tomar a iniciativa da mudança,
mas seus assessores informaram aos
sindicalistas que ela aceitaria a pro-
posta se as centrais a apresentassem.

Governo negocia nova fórmula
para aposentadoria

Os salários começam a perder
a corrida contra a inflação. O ren-
dimento médio real recebido nas
seis maiores regiões metropolita-
nas do país caiu 0,5% em feverei-
ro na comparação com janeiro,
segundo pesquisa do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Com exceção de um repi-
que justamente em janeiro, o sa-
lário real está em queda desde
novembro. Na comparação com
outubro, o rendimento médio real
pago em fevereiro (R$ 1.540,30)
foi 1,5% menor. Na comparação
com fevereiro de 2010, o rendi-
mento médio ficou 3,7% superior,
já descontada a inflação.

Em toda última quinta-feira do
mês, o sindicato e a CSN se reúnem
para discutir a situação dos traba-
lhadores expostos à radiação ioni-

zante. Esperamos que, na reunião
que será essa semana, a empresa
traga uma solução para a questão
do passivo da periculosidade.

Radiação ionizante na CSN

O sindicato se reunirá com o
dono da empresa para discutir a
PLR e tentar sair do impasse. Desta
semana não passa! Está chegando
a hora da onça beber água.

PLR da MP Trafos
Mas não adianta os trabalhado-

res reclamarem pelos cantos. Ou
ficam ao lado do sindicato ou as
coisas ficarão cada vez mais
difíceis.


