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Garantimos os 8,3% e o
R$ 250,00 para o cartão
O sindicato e a CSN se

reuniram ontem (dia 7) para
negociar o acordo coletivo.
Apesar da empresa insistir
na ideia de apresentar ape-
nas as propostas aprovadas
em Casa de Pedra e Arcos
(MG), não concordamos e,
na segunda etapa das reu-
niões, que se iniciou a tar-
de, apresentamos uma con-
traproposta que contempla
a grande maioria dos traba-
lhadores, garantindo os
8,3% de reajuste salarial a
partir de junho e passando
o cartão para R$ 250,00,

Votação quinta (dia 9),
na Praça Juarez

Antunes, de 6h às 18h

Campanha Salarial 2011

já a partir de maio, com
uma carga extra de R$
300,00 em dezembro. Des-
ta forma, conseguimos for-
mular uma proposta melhor
do que a que foi aprovada
em Casa de Pedra, mesmo
com a greve, e em Arcos
(MG).

A votação será nesta
quinta-feira (dia 9), das
6h às 18h, na Praça Jua-
rez Antunes.

Embora a decisão seja
dos trabalhadores, nos sen-
timos com o dever cumpri-
do de garantir a reposição

da inflação nos salários
(INPC), os 2% de aumento
real e a elevação do cartão
alimentação para R$ 250,00,
mas, não se dando por ven-
cida, a empresa apresen-
tou, ainda, a proposta que
foi aprovada em Arcos e re-
cusada em Casa de Pedra
(MG), que dá apenas 7%
de reajuste a partir de se-
tembro.

Vamos a decisão!
P roposta
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Por que o sindicato
defende a proposta 1
A proposta 1 contem-

pla o maior reajuste sa-
larial com o INPC (6,3%)
mais 2% de aumento
real, que recupera o po-
der de compra dos tra-
balhadores. Consegui-
mos, também, avançar
no valor do cartão ali-
mentação, que passará
para R$ 250,00, um
aumento de 25% no que
é praticado atualmente.

- Reajuste salarial - INPC (6,3%) + 2% de au-
mento real a partir de junho;
- Cartão alimentação -  R$ 250,00 a partir de
maio e uma carga extra de R$ 300,00 em de-
zembro de 2011 que não terá a participação
dos trabalhadores;
- Bolsa de estudo - De 130 para 160 bolsas;
- Auxílio creche - De R$ 330,00 para R$ 385,00;
- A empresa se comprometeu a não pagar sa-
lário menor do que R$ 850 aos seus  trabalha-
dores);
- Empréstimo - De R$ 2.100,00 para R$
2.500,00 e;
- Manutenção das demais cláusulas do acordo
coletivo.

1 - Proposta do sindicato
para sair do impasse

- Reajuste salarial - A partir de setembro, com
o INPC (6,3%) + 0,7% de aumento real;
- Cartão alimentação -  R$ 290,00 a partir de
setembro e 4 cargas extras de R$ 250,00;
- Bolsa de estudo - De 130 para 160 bolsas;
- Auxílio creche - De R$ 330,00 para R$ 385,00;
- A empresa se comprometeu a não pagar sa-
lário menor do que R$ 850 aos seus trabalha-
dores);
- Empréstimo - De R$ 2.100,00 para R$
2.500,00 e;
- Manutenção das demais cláusulas do acordo
coletivo.

2 - Proposta
da CSN

O sindicato
presta suas since-
ras homenagens
ao companheiro
e ex-diretor Ivan
Andrade de Sou-
za, mais conheci-
do como Gibão,
que faleceu esta
semana, vítima

de câncer.
Ele era aposenta-
do e, atualmente,

trabalhava na
Sankyu.

Comunicado
de falecimento

Greve dos bombeiros
O Sindicato dos Metalúrgicos está solidário a greve dos bombeiros,

que são heróis reais do dia-a-dia. Entendemos que o confronto nunca
é a melhor saída, ainda mais com trabalhadores que estão reivindi-

cando melhorias. Liberdade já para os que estão presos!

Além disso, a carga ex-
tra em dezembro, au-
mentou de R$ 250,00
para R$ 300,00.

São avanços significa-
tivos, que contribuem
para amenizar as perdas
causadas pela inflação.
E como é compromisso
desta diretoria, lutaremos
sempre para que os tra-
balhadores tenham au-
mento real, o que foi ga-

rantido na proposta 1,
que consideramos a me-
lhor proposta, pois nela,
a partir de junho, já in-
cide em 13°, FGTS, bo-
nificação de férias, horas
extras e etc.

Por isso, o sindicato
entende que a proposta 2
deve ser rejeitada, por ter
um reajuste só a partir de
setembro e com aumento
real de apenas 0,7%.


