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CAMPANHA SALARIAL 2011

Itens econômicos na
próxima reunião

- Plano de cargos e salários - a CSN informou que a faixa
RAY atende à empresa e que permanecerá com o mesmo plano, mas
que buscará corrigir algumas das irregularidades relatadas;

- Plano de saúde - a empresa está ciente da situação em que
se encontra o plano de saúde e está estudando possíveis melhorias,
mas há uma restrição quanto ao atendimento do plano Bradesco no
Hospital da Unimed;

- Plano odontológico - a empresa estudará a proposta de
redução do fator moderador;

- Multa do FGTS - por questões legais, a empresa ainda não
pode conceder este benefício;

- Gratuidade escolar - a empresa não concederá gratuidade
a todos os funcionários;

- Laudo técnico - a CSN se posicionará na próxima reunião;
- Portadores de deficiência - a empresa está adequando os

funcionários aos requisitos para aumentar o número de contratações;
- Convênio farmácia - o contrato com a Drogaria Moderna

Na discussão de ontem, dia 26, entre o Sindicato e a CSN, foram tratados apenas
os itens sociais da pauta de reivindicações, sem grandes avanços. A próxima reunião
será agendada.

O Sindicato dos Metalúrgicos está preparando a quinta edição da
Festa do Trabalhador. Será no dia 30 de abril, a partir das 16h, na Ilha
São João, em Volta Redonda.

Shows com Chitãozinho e Xororó, MC Naldo, Dolls, Jorge Guilher-
me e banda e Dito e Feito. A entrada será 1kg de alimento não perecível.

Sorteio de diversos prêmios, como automóveis e motos 0km,
computador, eletro-domésticos, câmeras digitais, prêmios em
dinheiro e bicicletas.

Apenas os trabalhadores sindicalizados poderão participar dos sorteios,
e os metalúrgicos que ainda não são sócios podem se sindicalizar e retirar
seu cupom na hora. Os cupons serão entregues nas sedes do Sindicato,
de 8h às 17h45. Lembrando que, para retirar o cupom, quem já for
sindicalizado deve apresentar o contracheque do mês de março.

5a Festa do Trabalhador

vence em 31/08, e somente a partir dessa data poderão ser buscadas
outras redes de farmácia para convênio;

- Menor aprendiz - é item da legislação e a empresa já pratica;
- Licença maternidade e melhoria do exame periódico  -

será discutida na próxima reunião;
- Contratação de funcionários  - a empresa informou que

sua política interna não permite a contratação de ex-funcionários;
- Desjejum - a empresa mantém os itens hoje fornecidos;
- Refeitório para os funcionários do turno  - não houve

avanço;
- Lanche do turno - a empresa estudará melhorias;
- Pré-aposentadoria - a empresa estudará a proposta e o

impacto social;
- PLR - a empresa não concordou em estabelecer data para o

pagamento da PLR e nem em modificar a forma de negociação;
- Igualdade de direi tos das mulheres no emprego  - a

empresa afirmou que já atende.



Trabalhador unido, sindicato forte!
Preencha a ficha de sindicalização e faça parte do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense. Sendo
sindicalizado, você poderá pegar os cupons para concorrer aos prêmios sorteados durante a Festa do

Trabalhador! Leve esta ficha aos locais de entrega dos cupons, nas entradas da CSN.


