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CAMPANHA SALARIAL 2011

Proposta 1 JÁ
Desde que essa direção toou posso, em 2006, assumimos um compromisso de valorização dos

trabalhadores, com negociações salariais transparentes e que garantissem a retomada do poder de
compra dos trabalhadores, defasado por anos de reajustes zero em troca de bonificações. Mesmo
com a pressão da CSN, não deixamos de garantir aumento real e, no ano da crise financeira, com
diversas atribulações, conquistamos a reposição do INPC.

E é por esse histórico de luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, que o sindicato pode usar
da mesma transparência para dizer que a proposta 1 é, sem dúvida, a melhor proposta negociada
para o acordo coletivo 2001.

Ela contempla o INPC e o aumento real, fundamentais para a recuperação das perdas do ano, e o
aumento do cartão alimentação, uma reivindicação dos trabalhadores conquistada pelo sindicato.

Por que o aumento de 8,3%
em junho é melhor que 7%

somente em setembro?
Todos os trabalhadores

sabem que o aumento mai-
or é melhor, mas você sabe
por que o sindicato defende
a proposta de 8,3%? Vamos
explicar. Esse reajuste, a par-
tir de junho, já incide na sua
bonificação de férias, no seu
FGTS e nas suas horas ex-
tras. Enquanto na proposta
2, os trabalhadores irão
trocar um reajuste maior por
cargas extras no cartão ali-

mentação, que, na verdade,
só trará benefícios momen-
taneamente.

Por exemplo, um trabalha-
dor com salário de R$ 1 mil
passará a ganhar R$ 1.083
a partir de junho; na outra
proposta, ganhará R$ 1070
só em setembro, perdendo
três meses de reajuste. E mais,
o reajuste que for negociado
para 2012 será aplicado em
cima de R$ 1083, e assim

em diante.
Sabemos que os trabalhado-

res querem o aumento do car-
tão, e o sindicato vem garantin-
do o aumento todos os anos, e
bem acima da inflação, como
na proposta 1, que passará dos
atuais R$ 200,00 para R$
250,00, retroativo a 1o de maio.

Então, trabalhador, na hora
de votar escolha a proposta
que trará melhorias de fato, a
PROPOSTA 1.



“Nesta data que se transformou
em símbolo da luta pela dignidade
do trabalho em todo o mundo,
quero reiterar o compromisso de
meu governo com a contínua
melhoria de vida dos trabalhadores.

Com respaldo do Congresso,
estabeleci uma política de reajuste
que institui regras estáveis, de longo
prazo, de valorização do salário
mínimo. Não permitirei, sob
nenhuma hipótese, que a inflação
volte a corroer o poder aquisitivo
dos trabalhadores.

Nos últimos oito anos, o governo
do presidente Lula promoveu a
maior política de empregos já vista
nesse país. Foram criados quinze
milhões de postos de trabalho com
carteira assinada, férias e décimo-
terceiro salário.  Em meu governo,
continuamos a ampliar as
oportunidades de trabalho e a
reduzir ainda mais as taxas de

Mensagem de Dilma Roussef às Centrais
desemprego.

O Brasil necessita cada vez mais
de trabalhadores qualificados. Foi
por isso que lancei, na última quinta-
feira, o Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego, o Pronatec. Este programa
vai permitir que o Brasil transforme
completamente a escala e a
qualidade de formação profissional.
Até 2014, o Pronatec vai gerar oito
milhões de novas oportunidades de
formação profissional, tanto para
jovens quanto para trabalhadores
já ativos.

Valorizo o diálogo entre o
governo e os trabalhadores. Esse
diálogo permite a discussão
conjunta do futuro que queremos
para o Brasil. Vamos continuar a
construir, juntos, um país
verdadeiramente democrático, em
que os movimentos e lideranças
sociais influem sobre a condução

das políticas públicas. Um país
realmente desenvolvido, sem
miséria, com oportunidades iguais
para todos.”

Dilma Roussef
Brasília, 1º de maio de 2001

Processo da
radiação ionizante

Os trabalhadores das matrículas abaixo devem com-
parecer ao departamento jurídico do sindicato até a
sexta-feira (dia 17), munidos das cópias da carteira de
trabalho (foto, verso e contrato de trabalho) e os
contracheques de 2003 a 2007. Matrículas: 46607,
45449, 45196, 42878, 45471, 34224, 33942, 43299,
46515, 44682, 36626, 46288, 54243 e 53274

 GESTÕES ANTERIORES  - PERDA ESTIMADA DE 33%

 ANO

 INPC

 REAJUSTE
 CSN

96     97    98   99    00    01    02    03    04    05    06

18,22%      8,2%        4,12%      3,88%   5,44%      7,07%      9,54%    19,37%      5,6%      6,61%     3,34%

10%          7%            0%        0%        2%          6%         9,55%     18%        4,5%       9,43%      3,34%

 AUMENTO
 REAL

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

GESTÃO ATUAL

INPC

REAJUSTE CSN

AUMENTO REAL

3,44%
5%
1,5%

5,9%
8,02%
2%

5,83%
5,83%
  0% *

5,49%
7%
1,5%

*ANO DA CRISE MUNDIAL

Ganho real de 7,2%, com os
2% da proposta desse ano

Veja o que os abonos fizeram com os salários até 2006


