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CAMPANHA SALARIAL 2011

Trabalhadores votarão
nova proposta da CSN
nesta sexta (dia 27)

O sindicato e a CSN estiveram reunidos nesta terça-feira (dia 24) para mais uma rodada de
negociação. Após mais de três horas de reunião, houve um impasse e a reunião foi suspensa. E às
21h, o sindicato e a empresa voltaram a se reunir, quando a CSN apresentou uma nova proposta,
que será colocada em votação nesta sexta-feira (dia 27), de 6h às 18h, na Praça Juarez
Antunes. A participação dos trabalhadores é muito importante.

- Reajuste salarial - INPC (6,3%) + 2% de aumento real (a empresa se comprometeu
a não pagar salário menor do que R$ 850 aos trabalhadores da UPV);
- Cartão alimentação -  R$ 230,00 (reajuste de 15%) e uma carga extra de R$ 250,00
em dezembro de 2011 que não terá a participação dos trabalhadores;
- Bolsa de estudo - Passará de 130 para 160 bolsas;
- Auxílio creche - De R$ 330,00 para R$ 385,00 (reajuste de 16,66%);
- Empréstimo - De R$ 2.100,00 para R$ 2.500,00;
- Manutenção das demais cláusulas do acordo coletivo e;
- Convênio farmácia - A partir de agosto de 2011, quando vence o contrato com a
rede de farmácias, a CSN fará convênios com outras redes.



Um internauta, de nome Valde-
cir José Mariano, vulgo Jacaré, que
foi diretor no sindicato durante 14
anos, na gestão que entregou vá-
rios direitos dos trabalhadores, pu-
blicou um comentário em uma
matéria divulgada pelo Diário do
Vale do dia 19 de maio de 2011,
com o título “CSN oferece 7,89%
de aumento salarial”, dizendo o
seguinte:

“Se vocês não fizerem parte da
apuração já era, Renatinho e sua
turma de diretores e assessores vão
decidir por vocês. Mas infelizmen-
te tudo acontece na contagem dos
votos. Acorde peão!”

O sindicato dos Metalúrgicos vai
interpelar criminalmente o Sr. Val-
decir José Mariano (Jacaré), que
terá que explicar, perante o juiz, o
que quis dizer com o comentário
maldoso e próprio daqueles que
sabem como fazer maldade aos
trabalhadores.

Comunicado

Vários funcionários estão re-
clamando de coação para vo-
tar SIM na proposta, quando
oferecida pela CSN. A “tarefa”
mudou dos gerentes para super-
visores e líderes. Lembramos a
estes funcionários, que tentam
coagir os companheiros, de que
podem ser acionados judicial-
mente no Ministério Público.

E o sindicato não vai tolerar
tais atitudes e pede aos compa-
nheiros que denunciem, mandem
emails ou liguem para o sindi-
cato. O telefone é 21022833 ou
comunicacao.smsf@terra.com.br.

Coação

Negociação das terceiras
Durante a semana passada, o Sindicato se reuniu com a Sankyu

e com a Magnesita para discutir a pauta de negociações.
Não houve avanço nos itens, veja o que foi abordado:

Sankyu Magnesita
Reajuste salarial - Concorda com

o INPC, mas irá se posicionar sobre
o aumento real na próxima reunião.

Cartão Alimentação - Empresa
concorda  em reajustá-lo somente
com INPC, ou seja, de R$95,00
para R$101,00, e irá estudar sobre
a expansão dos locais de compra,
informando na próxima reunião.

Espelho de Ponto -  Estão sendo
registradas todas as horas. Desvi-
os deverão ser comunicados ao RH.

Empréstimos -  Acertará com o ban-
co o prazo mínimo para a concessão
e informará na próxima reunião.

Sigilo dos Contracheques - O RH
verificará a possibilidade de me-
lhorias da impressão e se posicio-
nará na próxima reunião.

Periculosidade -  Será conversa-
do na próxima reunião

Plano de Saúde - Manterá o va-
lor de participação dos funcioná-rios.
A empresa informou que é um dos
melhores planos em custo/beneficio.

Plano de Cargos e Salários -
Informou que o plano existe e di-
vulgará melhor os critérios.

Ajuda para Cursos Técnicos -
Empresa estudará possibilidade de
ajuda, e buscará parcerias para
facilitar o acesso a cursos e infor-
mará na próxima reunião.

Horas Extras – O sistema de com-
pensação será mantido. O item será
discutido na próxima reunião.

TURNO -  Foi apresentada a
propos ta igual  a do ú l t imo
acordo, apenas com o reajuste
do INPC (6,3%). O sindicato
recusou a proposta na mesa.

INSALUBRIDADE - Será ana-
lisada e discutida na próxima
reunião.

Reajuste salarial - Concordou
com o INPC, mas afirmou que já
faz aumentos internos. O sindicato
contrapôs que aumento real tem que
ser coletivo. A empresa ficou de se
posicionar na próxima reunião.

Plano de Saúde - Empresa não
concorda, pois, para  trocar o pla-
no, os funcionários terão que arcar
com parte do custo (fator modera-
dor). As várias reclamações serão
solucionadas junto à CONMEDH,
e novos desvios deverão ser infor-
mados ao RH. Mãe e pai podem
ser incluídos, desde que funcionário
arque com os custos.

Farmacia -  Concorda em inserir
novos itens, tais como os de higie-
ne pessoal.

Piso salarial -  O piso hoje é R$
906,50, e só será reajustado com
os valores de reposição acordados.

Desjejum - O RH está verifican-
do a possibilidade de melhorias
junto à GR. Informará na próxima
reunião.

Reclassificação -  Já existe, mas
está revisando fluxo e desvios. Ficou
de informar na próxima reunião

Cesta Básica - Verificará junto
ao fornecedor possibilidade de me-
lhorias.

Uniformes - Será mantido.
Serviços Externos - Manterá o sis-

tema atual.
Periculosidade - Ficou para a pró-

xima reunião.
Aumento Bonificação de Férias -

Hoje pratica o índice legal, 33%.
Será discutido na próxima reunião.

Horas Extras - Continuará prati-
cando as bonificações atuais. Infor-
mará sobre outros detalhes na pró-
xima reunião.


