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Por que os trabalhadores da
Vale ganham mais?

A CSN é uma grande empresa
multinacional, acumulando so-
mente em 2010 lucros superiores
a R$ 3 bilhões. A mina Casa de
Pedra é um dos “ativos” mais
lucrativos da empresa. A mineração
já corresponde a 25% do fatu-
ramento total da empresa. Novos
investimentos bilionários estão
programados para o setor da
mineração.

Mas não é só isso. A produtividade
na mina Casa de Pedra é superior à
maioria das minas da Vale, além de
contar com um minério de altíssima
qualidade Agora fica a pergunta: se
a mina Casa de Pedra dá tanto
dinheiro e nosso trabalho é tão
produtivo, por que nossos salários e
direitos são inferiores aos dos
trabalhadores da Vale? Isso não é um
absurdo?

Nessa campanha salarial, temos
que exigir que a CSN pague os
mesmos patamares salariais, a
mesma PR e mesmos direitos
concedidos pela Vale. Trabalhamos
e produzimos em uma das minas
mais produtivas do mundo, geramos
uma fortuna para a família Steinbruch.
Por que temos que ganhar menos?
Chega! Exigimos respeito! (Fonte:
Boletim do Sindipa)

VOCÊ SABIA?
- Mecânico da Vale ganhou, de PR, R$ 9.000,00 – 5 anos na empresa
- Mecânico da CSN irá ganhar no máximo dois salários – 5 anos de empresa

- Eletricista da Vale ganhou, de PR, R$ 10.500,00 – 5 anos na empresa
- Eletricista da CSN irá ganhar, no máximo, dois salários – 5 anos de empresa

- Operador de equipamentos pesados da Vale recebeu R$ 8.500,00 – 5 anos de empresa
- Operador de equipamentos pesados da CSN irá receber, no máximo, dois salários – 5 anos de empresa

A CSN vai dar início às
“negociações” da PPR que será para
ano que vem. A reunião está
marcada para o dia 25 de
novembro, às 13h30, no Auditório
Benjamin Steinbruh, no Escritório
Central novo.

Em todas as “negociações” que
tiveram desde que essa diretoria
assumiu o sindicato, nenhum
dirigente assinou o acordo, pois

CSN convoca sindicato para participar mais
uma vez da tal comissão de negociação

Matéria transcrita do Boletim do Sindicato dos
Trabalhadores Metalúrgicos de Ipatinga-MG - Sindipa

entendemos que metas e critérios
devem ser negociados no início do
ano, e não no final.

Além disso, não adianta o
trabalhador eleger seus repre-
sentantes dentro dessa comissão
para inglês ver, pois eles não têm
estabilidade. Sendo assim, votam
a favor da proposta da empresa,
mesmo sendo contra, com medo de
retaliações e de demissões.

Convênio com a
Moderna é renovado

A CSN renovou o convênio com
a Drogaria Moderna, com mais
vantagens para os trabalhadores.

Esperamos que esse novo
convênio realmente traga mais
benefícios, pois os trabalhadores
sempre tinham reclamações sobre o
anterior. Se as queixas não cessarem,
vamos pedir, em nossos boletins, que
os funcionários da CSN procurem
outra rede de farmácias. Vamos
esperar para fazer uma avaliação.



A área tem apenas quatro funcionários e fica localizada no
Conforto. Um deles se aposentou esta semana, e o RH não contratou
ninguém para seu lugar ainda. Os funcionários que ficaram estão
sendo obrigados a fazerem turnos de 8 horas e abrir mão de suas
folgas. A empresa se recusa a pagar as horas a mais de trabalho
como horas-extras e querem compensar os funcionários estendendo
seu período de férias. Os funcionários querem que as horas extras
sejam pagas! Banco de horas sem autorização do sindicato é
passível de processo trabalhista!

Excesso de trabalho na GTRN

A empresa Fluxotec está contra-tando para os seguintes
cargos:
- Mecânico – 12 vagas
- Eletricista – 10 vagas
- Soldador – 4 vagas
- Maçariqueiro – 4 vagas
E também de profissional, com experiência, para
trabalhar com manutenção de ponte rolante.

Trabalho no período de 19/12/2011 a 02/01/2012, com
perspectiva de aproveitamento.

Endereço: Rua Projetada Variante, nº 965, BR 116
– Boa Vista III – Barra Mansa-RJ (ao lado do motel
Blue Star).  Telefone: (24) 3349-9767

A nova lei do aviso
prévio beneficia somente os
trabalhadores, e não os
empregadores, segunfo
um memorando interno da
Secretaria de Relações de
Trabalho, órgão ligado ao
Ministério do Trabalho. O
trabalhador estaria livre de
cumprir um aviso prévio
maior que 30 dias no
momento em que pedisse
desligamento da empresa,
qualquer que seja seu
tempo de casa.

O texto seria apenas
uma orientação preliminar
para os servidores das
s u p e r i n t e n d ê n c i a s
regionais, e um decreto,
portaria ou instrução
normativa ainda pode ser
publicado pelo governo
para esclarecer oficialmente

Aviso prévio maior beneficia
apenas empregado

Plano de apoio a pessoa com deficiência
prevê continuidade do BPC em caso de

emprego como aprendiz
O Viver sem Limite -

Plano Nacional dos Direitos
da Pessoa com Deficiência,
lançado no dia 17 pela
presidente Dilma Rousseff,
prevê renúncias fiscais que
devem ultrapassar R$ 609
milhões até 2014. O Viver
Sem Limite tem como
objetivo a inclusão social e
a promoção da cidadania
da pessoa com deficiência.
Ele articula ações de 15
ministérios e vai destinar R$
7,6 bilhões para as áreas
de educação (R$ 1,8
bilhão), saúde (R$ 1,4
bilhão), inclusão social (R$
72,2 milhões) e
acessibilidade (R$ 4,1
bilhões).

A principal aposta do
governo para promover a
inclusão das pessoas com

dúvidas sobre a nova lei.
No entanto, advogados

ligados a empresas ou a
entidades de classe
condenam a posição
expressa no memorando.

A lei que ampliou o
aviso prévio passou a valer
desde o dia 13 do mês
passado. Além da dúvida
em relação à validade da
nova legislação também
para as empresas, não foi
resolvida a lacuna do texto
que diz respeito a se o
benefício será retroativo aos
trabalhadores demitidos nos
últimos dois anos.

Para ter direito aos 90
dias, o trabalhador terá que
ter trabalhado pelo menos
20 anos na mesma
empresa. (Fontes: Folha SP
e Valor)

deficiência no mercado de
trabalho está baseada no
Benefício de Prestação
Continuada (BPC), salário
mínimo pago a pessoas
com deficiência que tenham
renda familiar per capita
inferior a R$ 136,25 (25%
do salário mínimo). Entre as
ações previstas, está a
garantia de que a pessoa
com deficiência poderá
acumular o BPC e a renda
obtida em condição de
aprendiz. Quando ele for
contratado, o benefício é
suspenso, mas poderá ser
reativado em caso de
demissão do funcionário.
Essa era uma demanda
antiga das entidades de
defesa da pessoa com
deficiência. (Fonte: Valor
Econômico)

Vagas na Fluxotec


