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O Sindicato vai premiar um trabalhador com um automóvel Honda CRV 0Km, no
festival de prêmios. Além do carro, os trabalhadores também podem ganhar poupanças no
valor de R$ 5 mil, R$ 7 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil. Participe! Filiação até o dia 10/12,
às 18h, na sede da Gustavo Lira. Retire a sua cartela também na sede do Sindicato!

Natal do Metalúrgico
É neste domingo, dia 11, a partir das 8h, na Praça Juarez Antunes

Mais uma vez, o Sindicato vem
mostrar sua indignação com a falta
de transparência da CSN. Apesar da
cesta ser uma liberalidade da
empresa, ou seja, ela dá porque quer,
houve uma falta de respeito com os
trabalhadores. A mudança não foi
comunicada ao Sindicato. A empresa
poderia, também, ter feito uma
pesquisa com os trabalhadores para
ver que cesta eles escolheriam!

Será que foi para fazer economia,
já que ia ser dada uma carga extra no
cartão alimentação, em dezembro,
sem a participação dos trabalhadores,
conforme está no acordo coletivo?

As ditaduras no mundo todo estão
caindo! Quando será que a direação
da CSN vai envolver seus trabalhadores
nas decisões mais importantes e que
dizem respeito a eles?

O absurdo da Cesta de Natal

Todos os gerentes de Recursos
Humanos que a CSN contrata fazem
papel de boi de piranha para a turma
que fica lá em São Paulo. Primeiro, foi
Leonardo Vice, depois Elmo, Adilson e
João Carlos. E a próxima vítima é o
gerente geral de RH, Sr. Anderson, que,
até o momento, tem se mostrado uma
pessoa muito sensível às reivindicações
do Sindicato. É só o pessoal de São
Paulo não atrapalhar mais uma vez, que
temos certeza de que vamos resolver
muitas pendências dentro da empresa.

Boi de piranha

Comunicado

Devido à falta de componentes elétricos nos carros produzidos pela Honda,
está em falta no mercado o modelo Civic. Por essa razão, o Sindicato colocará,
no festival de prêmios, um Honda CRV completíssimo, com câmbio automático,
freios ABS e air bag, entre outros itens. O CRV custa cerca de R$ 10 mil a mais
do que o Civic, sendo que, nas concessionárias, tem o valor de R$ 85 mil.



Aumento só para alguns na GMF
Na GMF, foi dado aumento de 4% para alguns trabalhadores.

Mas mecânicos, soldadores e eletricistas não tiveram esse
aumento. Por quê, CSN?

Vestiário da Sankyu
Os trabalhadores estão reclamando que o vestiário da equipe

de ponte rolante se encontra em péssimas condições. Está
deteriorado e falta higiene, representando um risco à saúde dos
trabalhadores! É um absurdo!

Exemplos também ensinam
(ou deveriam ensinar)

Sr. Benjamin Steinbruch, veja o caso da Vale:

Murilo Ferreira assumiu a
presidência da Vale em maio.
Desde então, promove
mudanças discretas de rumo.
Duas delas, definidas
recentemente, são marcan-
tes: a distribuição recorde de
lucros e dividendos a acio-
nistas e um generoso reajuste,
turbinado por um pacote
extra de benefícios para
empregados.

Neste ano, a Vale vai
distribuir R$ 9 bilhões aos
acionistas, maior remunera-
ção da história da compa-
nhia e o triplo do valor de
2010. Já os empregados -
que tiveram a mais "fácil e
cordial" negociação em mais
de uma década, segundo
sindicalistas - receberam
reajuste de 8,2% em

novembro, "amarrado" a um
aumento de 8% em 2012,
além de abono (R$ 1.200),
bônus extra (R$ 500) e outras
vantagens. Os índices
superam a inflação deste ano
e a projetada para 2012.
Estão ainda acima da média
do setor industrial.

Para Paulo Soares,
presidente do Metabase (um
dos principais sindicatos de
empregados da Vale) e
representante dos emprega-
dos no conselho de
administração da minerado-
ra, "nunca uma negociação
salarial foi tão tranquila".

Ele conta que, "pela
primeira vez", os sindicalistas
foram recebidos pelo
presidente da Vale. – “Ele é
gentil, cordial”, afirmou.

Vale faz distribuição recorde de lucros e dividendos

Convites: R$20,00 / Área VIP (compra na hora) R$20,00
(R$ 10,00 para sócios do Sindicato com comprovante).


