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CAMPANHA SALARIAL 2011

Sindicato defende o
aumento real

Na mesa de negociação, a CSN colocou três propostas para o sindicato. No entanto,
apenas estamos levando aos trabalhadores, para votação, a que apresenta maior aumento
real, de 2% (6,3% de INPC + 2% de aumento real).

Na mina Casa de Pedra, em Congonhas os trabalhadores votaram as três propostas,
que são:

Por que o sindicato só colocou uma
proposta para os trabalhadores?

O salário dos trabalhadores foi
ficando defasado ao longo dos
anos, devido à política adotada nas
gestões anteriores, de abono salarial.
A proposta desta gestão do sindicato,
desde quando assumiu, em 2006,
foi sempre priorizar o aumento real
e, com isso, recuperar as perdas
sofridas durante o período. Todos
sabemos que construir é muito mais

difícil do que destruir, porém vamos
sempre lutar pelo aumento da
massa salarial dos trabalhadores.

Além de termos conseguido,
desde 2007, acordos com
aumento real para todos os
trabalhadores, tivemos casos de
reajuste de até 40%, como em
2008, quando foi feito o
realinhamento salarial. E neste ano

 GESTÕES ANTERIORES   GESTÃO ATUAL
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18,22%   8,2%  4,12%  3,88% 5,44%  7,07%  9,54% 19,37%   5,6%  6,61%  3,34%  3,44%  5,9%  5,83% 5,49%.

10%     7%      0%     0%      2%      6%    9,55%   18%    4,5%   9,43%  3,34%    5%    8,02%     *         7% .
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 AUMENTO
 REAL

-8%   -1,2%  -4,1% -3,3%  -3,4%    -1%     0%     -1,3%    -1%    2,5%    0%       1,5%     2%      *      1,5% .

- 8,3% de reajuste salarial + R$ 230 no Cartão Alimentação;
- 7,3% de reajuste salarial + R$ 260 no Cartão Alimentação;
- 7% de reajusta salarial + R$ 290 no Cartão Alimentação.

de 2011, a faixa inicial também terá
aumento significativo, chegando, em
alguns casos, a 30%.

Lembrando também que o
aumento real incide em todos os
direitos trabalhistas, como férias,
13o salário, horas extras, FGTS e
etc. A direção do sindicato orienta
aos trabalhadores a pensar no
futuro, e não serem imediatistas.



Recebemos denúncias de traba-
lhadores que não estão rece-
bendo o lanche quando ficam
até 22h na empresa, principal-
mente na GGGL.

Cadê o lanche?

Os metalúrgicos da região Sul
Fluminense contam com os serviços
gratuitos do Departamento Jurídico
do sindicato nas áreas, trabalhista,
previdenciária, entre outras. Se você
tiver alguma dúvida quanto aos seus
direitos ou quer entrar com um
processo contra alguma empresa,
procure o seu sindicato. O atendi-
mento é gratuito e toda condução
do processo é feita sem custo para
o trabalhador.

Processos

Sindicato se reúne com terceiras
Durante esta semana, o sindicato se reuniu com as empresas terceiras.

Confira o andamento das negociações:

Um trabalhador da Ambev, na
região serrana de Santa Catarina,
será indenizado por dano moral. A
Justiça catarinense condenou a
empresa por manipular o registro de
horas trabalhadas.

A juíza concluiu que, se o registro
de jornada feito no ponto eletrônico
foi incorreto, não há como considerar
que houvesse banco de horas e nem
compensação da jornada de
trabalho a ser feita. Assim, foram
consideradas devidas as horas extras
pelo excesso da jornada de trabalho.

Fraude no ponto
eletrônico

Você sabia?
O auxílio-creche é extensivo a

homens que detêm a guarda dos
filhos.

EMAC

MP Trafos

Siemens
Tivemos uma reunião para conhecer os novos representantes do RH

da empresa, e também para esclarecer a pauta de reivindicações. Dos
itens, apenas o INPC foi concedido. A empresa afirmou que avaliará os
outros itens para apresentar na próxima reunião.

Quanto à PLR, por motivo de a empresa ter se tornado corporativa,
foi pedido que se alterasse o período do ano de aplicação.
Posteriormente, haverá reunião com a comissão para discutir o assunto.

Concordou apenas com o INPC. Para os demais itens, a empresa
estudará as propostas e apresentará na próxima reunião.

A empresa concordou com o reajusta pelo INPC. Quanto ao aumento
real, irá informar na próxima reunião. Veja os outros itens discutidos:

- Cartão de alimentação passa de R$ 80 para R$ 85 reais, e será
avaliada a possibilidade de ter outra rede de supermercados conveniada.

- Horas extras – manterá a bonificação atual
- Desjejum – manterá a situação atual, com café e bolacha, porém

estudará a possibilidade de incluir pão com manteiga.
- Plano odontológico – irá avaliar a possibilidade de contrato.
- Contracheque – verificará como pode ser feita a impressão e a

possibilidade de ser sigiloso.

- Reajuste salarial - INPC (6,3%) + 2% de aumento real (a em-
presa 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.

Veja a proposta da CSN
A votação será nesta sexta-feira, dia 27, na Praça Juarez Antunes


