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Proposta da CSN: 6,3%

Em reunião ocorrida ontem,
dia 10 de maio, a CSN ofereceu
somente a reposição do INPC
(6,3%). Isso mesmo, apenas o
INPC, sem aumento real. E pro-
pôs o mesmo reajuste para o car-
tão alimentação e o auxílio cre-
che.

O sindicato, para não assumir

Ninguém merece!!

Assembleia nesta quinta-feira, com votação por
escrutínio secreto, de 6h às 18h, na Praça Juarez Antunes

- Reajuste salarial de 6,3% (INPC), a partir de 1o de maio;
- Reajuste de 6,3% (INPC) para creche, a partir de 1o de maio (atual é R$ 330,00);
- Reajuste de 6,3% (INPC) no valor do cartão alimentação, a partir de 1o de maio;
- Piso salarial profissional - Está discutindo, internamente, aumentar o menor salário hoje praticado;
- Plano médico - A empresa, por questões jurídicas, não pode promover as alterações reivindicadas.
O sindicato, então, solicitou melhorias ou flexibilização do plano, com extensão do número de consul-
tas e fator moderador menor;
- Período pré-aposentadoria (se o funcionário demitido comprovar que falta um ano para sua
aposentadoria, tendo 90% do tempo de serviço na CSN, ele recebe a complementação. A cláusula faz
parte do acordo coletivo)- O sindicato solicitou a
redução para, pelo menos 80%;
- Desjejum - A empresa informou que a inclusão
dos itens reivindicados pelo sindicato elevaria o cus-
to, mas que está tentando viabilizar propostas de
melhoria;
- Lanche do turno - A empresa insistiu em não
discutir. O sindicato solicitou que a empresa melho-
re, pelo menos, a qualidade do lanche;
- Empréstimo - está estudando, com possibilida-
des de melhoria;
- Gratuidade escolar - está avaliando a possibili-
dade de ampliar o programa de bolsas de estudos.

a responsabilidade pelo impasse,
que é da CSN por essa proposta
minguada, colocará à apreciação
dos trabalhadores da empresa,
nesta quinta-feira (dia 12), no ho-
rário de 6h às 18h, na Praça Ju-
arez Antunes.

Chegou a hora de mostrarmos
a nossa insatisfação com a pro-

posta econômica apresentada pela
empresa. É hora da mobilização
para que a empresa valorize quem
produz, ofereça aumento real e
avance nos demais itens de nossa
pauta de reivindicações. Nesta
quinta-feira (dia 12) a resposta dos
trabalhadores à proposta deve ser
um grande NÃO!!



O Porão Hall apresenta show com

Seu Jorge.
Sábado, dia 14 de maio, a partir das 22h.

Participação de Aubrey e Paulinho,
DJ Júnior e DJ Sandrinho.

O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense foi convidado
a participar de uma apresenta-
ção de um projeto do Departa-
mento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos (Die-
ese), em parceria com o Ministé-
rio do Trabalho, no município do
Rio de Janeiro.  O projeto está
relacionado ao mercado de tra-
balho no estado do Rio de Janei-
ro e irá incentivar, ainda mais, a
participação dos diferentes ato-
res sociais na construção de polí-
ticas públicas.

Uma das fases prevê a elabo-

Sindicato recebe
convite do Dieese

ração de diagnóstico sobre a di-
nâmica econômica nos Estados,
especialmente nos setores naval
e metalúrgico. Para isso, conta
com a interlocução entre as enti-
dades representantes desses se-
tores, visando criar espaço para
a discussão entre os atores soci-
ais sobre os principais problemas
que afetam este mercado de tra-
balho. O resultado servirá, pos-
teriormente, como subsídio para
políticas públicas.

A iniciativa é do Governo Fe-
deral, Governo do Estado e em-
presários.

O ministro-chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da República,
Gilberto Carvalho, disse que o
governo deve aceitar a substituição
do fator previdenciário (índice que
reduz o benefício de quem se
aposenta mais cedo) pela fórmula
85/95.

A fórmula 85/95 concede a
aposentadoria integral para quem
completar, na soma do tempo de
contribuição com a idade, 85 para
mulheres ou 95 para homens. "Há
grande possibilidade de o governo

Dilma aceita discutir fim do
fator previdenciário

apoiar uma fórmula como a 85/
95?, disse Carvalho, durante a festa
do 1º de Maio da Força Sindical.
"Sei que ela [presidente Dilma
Rousseff] tem simpatia pelo assunto,
e nós poderemos chegar a um
acordo."

Hoje, um segurado homem com
o tempo mínimo de serviço (35
anos) consegue a aposentadoria
integral com mais de 64 anos de
idade. Com o novo fator, ele poderá
ter o benefício integral aos 60 anos
de idade. Agenda cultural

Informações pelos telefones:
3342 6727 e 3323 0974

Tumulto no Santander
na CSN

Recebemos diversas recla-
mações quanto ao atendimen-
to do banco Santander, agên-
cia da CSN. Nos dias de pa-
gamento, a agência não au-
menta o número de atenden-
tes, causando um grande tu-
multo.  E isso dificulta a vida
dos trabalhadores, já que mui-
tos só tem o horário de almo-
ço para ir ao banco.

Estamos de olho!

Convocação / Tubonal
O sindicato convoca os ex-trabalhadores da Tubonal para

uma reunião nesta sexta-feira (dia 13), às 18h, na subsede do
sindicato no Retiro, na Avenida Antônio de Almeida, 603. Na
reunião, discutiremos assuntos do interesses dos ex-
trabalhadores. Participem!

Campanha salarial 2011

Sankyu
Tivemos uma reunião de nego-

ciação do acordo coletivo com a
empresa, e nenhuma proposta foi
apresentada. E, até agora, a em-
presa não voltou a negociar com
o sindicato.

Já prorrogamos a data-base dos
trabalhadores, mas paciência tem
limite.

Esperamos que a Sankyu enten-
da e apresente uma proposta para
ser levada à apreciação dos tra-
balhadores.


