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Ainda falta muito!
Em reunião com a CSN, nesta terça-feira, dia 17, a empresa apresentou nova proposta, que

ainda está muito aquém da expectativa dos trabalhadores. Foi oferecido reajuste salarial de
INPC + 1,5%, além de aumento de 15% no cartão alimentação e reajuste do auxílio-creche
pelo mesmo percentual dos salários (INPC + 1,5%).

A votação será nesta quinta-feira, dia 19, das 6h às 18h, na Praça Juarez Antunes.
É hora dos trabalhadores mostrarem que ainda não estão satisfeitos com o que foi apresentado

pela empresa! O sindicato acredita que podemos avançar e que, com a mobilização dos
trabalhadores, poderemos conquistar um acordo coletivo que atenda a vontade dos
companheiros.

Veja a proposta:

- Reajuste salarial – INPC (6,3%) + 1,5%
- Cartão alimentação – aumento de 15% no valor mensal, passando de R$200,00 (valor
atual) para R$ 230,00
- Auxílio-creche – reajuste pelo mesmo percentual dos salários, sendo INPC (6,3%) + 1,5%.
Hoje o valor é de R$ 330,00, e passaria para R$ 356,05

Não houve avanço nos itens
não-econômicos. A empresa
está estudando melhorias, mas
até agora não se posicionou
para o Sindicato.

Assim que a CSN acabar
com esse lenga lenga, o
sindicato informará aos
trabalhadores.

Compareça! Votação dia 19, quinta-feira,
das 6h às 18h, na Praça Juarez Antunes.

Vote NÃO e recuse esta proposta!

Itens sociais: a empresa
estuda, estuda, estuda e nada

de resultados concretos



Os trabalhadores da empresa
capixaba conquistaram, no acordo
coletivo 2009/2011, 13,4% de
reajuste salarial. A proposta, com
vigência de dois anos, garantiu 6,5%
de reajuste em set/2009 e mais 6,5%
em set/2010, totalizando 13,4% de
reajuste (INPC + 2% a cada ano);
abono de R$ 2,4 mil divididos em
duas parcelas e uma carteira
recheada de benefícios, se compa-
rado a outras empresas siderúrgicas
no ES.

Para o presidente do Sindimetal,
Roberto Pereira, a proposta da
empresa está na média, mas peca
na vigência. "Dois anos é muito
tempo. A estratégia dos empresários
é afastar os trabalhadores dos
sindicatos. Os abonos e bônus
oferecidos são iscas que fisgam os

Metalúrgicos da Samarco
conquistam 13,4% de reajuste

trabalhadores nas suas necessidades
imediatas, mas é um engodo lá na
frente”, explica o presidente.

A Samarco reajustou vários
benefícios como auxílio alimenta-
ção, que passou a ser de R$ 345 a
partir de set/09 e R$ 380 a partir
de set/10. Era de R$ 240,00. Vale
livro e material escolar foi
reajustado em  R$ 300 e será pago
em jan/10, e R$ 400, em jan/11.
Era de R$ 270.  A cesta natalina
agora é R$ 400. Era R$ 270.

O Acordo também contemplou
reajustes no auxílio creche;
reembolso educação e anistiou as
dívidas dos trabalhadores. Além
disso, o Sindimetal passou a ter oito
horas do treinamento dos traba-
lhadores para fazer formação
sindical.

Recebemos a denúncia de
que os trabalhadores mais novos
da GRZ (GGGL) não estão
recebendo insalubridade. Já os
mais antigos, que exercem a
mesma função, recebem.

Na GDE/DG, trabalhadores
que atuam com gasômetros não
estão recebendo o adicional de
periculosidade. Há casos em que
o trabalhador recebeu apenas
por 2 meses, tendo o pagamento
suspenso em seguida, sem mais
informações.

Periculosidade e
insalubridade: os problemas

ainda persistem

Agenda cultural

Informações pelos telefones:
3348 1729, 3346 8818 e 3342 1064

Projeto Samba do Ano
apresenta show com

Pixote
Sábado, dia 21 de maio, a partir das

22h, no Ginásio do Recreio do
Trabalhador

Reunião para os
ex-trabalhadores

da Tubonal
Nesta sexta-feira, dia 20, haverá

uma reunião na sede do Retiro, às
18h, para informar sobre o
andamento do processo e discutir
que rumos serão tomados.

Esses valores foram acordados há dois anos


