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ERRATA
No último boletim, edição

850, lançado na semana passa-
da, informamos os ganhadores
do bingo da Festa do
Trabalhador 2012, porém no
enganamos quanto a três dos
prêmios. Glaudeci Dornelas e
Charles Teixeira, trabalhadores
da CSN dividiram um Gol 0Km
básico, assim como Leonardo
de Souza e Remy Garcia,
também da CSN, levaram, cada
um, um Gol 0Km básico.

Avançar SIM,
retroceder NÃO!
CSN oferece apenas 80% do INPC

Em uma reunião que durou
quase quatro horas, das 9h às
12h30, os representantes da
CSN tiveram coragem de
apresentar uma proposta de 80%
do INPC, o que equivale a 3,9%
de aumento somente.

Além disso, o mesmo reajuste
foi oferecido para o cartão
alimentação, cujo valor passaria
de R$ 250 para R$ 260,
mantendo a participação do
empregado no custeio, nas
mesmas proporções já prati-
cadas.

Já na questão da creche, a
partir deste acordo as funcionárias
poderão escolher onde irão
matricular seus filhos, e a CSN
fará o reembolso. O Sindicato
solicitou também que este valor
seja corrigido pelo mesmo
percentual que for fechado no
Acordo Coletivo. Vale lembrar que
a CSN, antes, tinha convênios.
Agora, as funcionárias poderão
escolher qualquer creche.

A empresa mostrou gráficos
sobre a atual situação do grupo
CSN, com o objetivo de

sensibilizar o Sindicato, mas nós
lembramos: se a situação está
ruim, como dividir R$
1.200.000.000,00 (um bilhão e
duzentos milhões de reais) entre
os acionistas majoritários??

O Sindicato recusou ainda na
mesa a proposta, e não a levará
para apreciação dos traba-
lhadores.

Além disso, o presidente do
Sindicato, Renato Soares,
solicitou a prorrogação da data
base por mais 15 dias, até 31/
05. Mas não adianta prorrogar
e ser só pra inglês ver. A empresa
não pode chamar para uma
nova reunião faltando apenas
dois dias para vencer o prazo.

Segundo fontes do Sindicato, a
CSN teve uma perda de R$ 628
milhões em sua operação
financeira no primeiro trimestre.
Mas boa parte desse custo se deve
ao pagamento da amortização de
debêntures da quarta emissão da
empresa, no valor de R$ 635
milhões.

No que diz respeito à
operação da empresa, a
margem Ebtida (sigla em inglês
para “lucro antes de juros,
impostos, depreciação e
amortização”) foi de R$ 1,11

bilhão no primeiro trimestre deste
ano, contra R$ 1,46 bilhão no
quarto trimestre de 2011. A
queda foi de 24%.

Portanto, a atividade principal
da empresa teve uma queda de
rentabilidade compatível com a
desaceleração normal para a
economia em todo início de ano.

O que supostamente “derru-
bou” o lucro da empresa foi o
pagamento de debêntures. Sem
essa despesa, a CSN teria um
lucro superior a R$ 700 milhões
no período.

O principal motivo do baixo
lucro da CSN no 1° trimestre



Como o aumento dos benefícios só
teve inflação, a estratégia é cobrar o
que deixou de ser pago este ano.

Os aposentados do INSS que têm
benefício acima do salário mínimo
querem um reajuste de 11,7% para
2013. Neste ano, eles conseguiram
somente o aumento da inflação, que
fechou em 6,08%.

Agora, a estratégia das centrais é
abrir mão de reivindicar o aumento
para este ano para direcionar a pressão
sobre a LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias), encaminhada ao
Congresso na semana passada.

O deputado federal Paulo Pereira
da Silva (PDT-SP), o Paulinho, da Força
Sindical, disse ontem que vai propor
uma emenda à LDO pedindo os 11,7%
para essas aposentadorias. "Como a
Dilma não pagou nada neste ano,
vamos propor o que ela nos deve",
afirma o deputado.

Aposentados vão negociar
reajuste de 11,7% para 2013

O novo ministro do Trabalho,
Brizola Neto, já anunciou que pretende
criar regras para regulamentar o
registro sindical. Em sua primeira
reunião com lideranças de centrais
sindicais, ele foi cobrado pelos
dirigentes, que afirmam haver uma
"fábrica de sindicatos" no País. O
ministro destacou que a falta de regras
claras enfraquece a legitimidade de
sindicatos "de lutas históricas" (como o
nosso Sindicato). Segundo ele, existem
hoje quase 10 mil sindicatos no País
e, somente no ano passado, o
ministério recebeu pedidos para a
criação de mais 1.200.

O ministro assegurou que os
sindicatos já criados não correm risco.
"O que está criado se mantém", disse.

Novo Ministro do
trabalho quer acabar

com a farra de
criação de sindicatos

cartorias

P: A empresa instituiu o ponto eletrônico e o gerente, no horário
previsto no contrato, pede aos funcionários que passem o cartão e voltem ao trabalho.
Como provar que trabalhamos além da hora?

R: Mesmo registrado pelo senhor, o cartão de ponto contém um horário de trabalho que não
corresponde à realidade. A finalidade do meio magnético é provar a autenticidade da folha. A
irregularidade deve ser denunciada à Delegacia Regional do Trabalho (DRT – em Volta Redonda,
na Av. Lucas Evangelista Oliveira Franco, 63). É preciso que alguém testemunhe, confirmando que
o gerente induzia os funcionários a registrarem a jornada antes do horário de saída. (Fonte: Artigo
3,626/91 e Artigo 74 da CLT).

P: Estou de licença-maternidade e pedi a soma referente às férias desse período, mas
empresa informou que perdi o direito a férias por excesso de faltas. Isso é possível:

R: Quando injustificadas, as faltas reduzem o período de férias. O empregado que acumula
mais de 32 faltas injustificadas, por lei, não tem direito às férias. A redução ocorre na seguinte
proporção: 6 a 14 faltas, as férias caem para 24 dias; 15 a 23 faltas, para 18 dias, de 24 a 32
faltas, para 12 dias. Até cinco faltas não há redução. (Fonte: Artigo 130 da CLT).

Leis Trabalhistas
Perguntas e Respostas

Já estamos entrando no terceiro
semestre de governo de Dilma e os
aposentados só receberam de
aumento o índice da inflação.
Paulinho afirma que se a presidente
tivesse concedido, no ano passado,
os 11% reivindicados pela categoria,
este ano eles negociariam só o índice
da inflação de 2012, mais 80% do
PIB de 2011, o que daria 6,66%.

O senador Paulo Paim (PT-RS)
disse que já apresentou um
requerimento para a criação de um
subcomissão para discutir
especificamente o reajuste dos
aposentados. O parlamentar
defende que o governo tem
condições de conceder o reajuste.
Mas o governo já sinalizou que não
deve aumentar as aposentadorias
acima da inflação. A previsão na
LDO é ter a inflação de 4,5% para
2012.

Volks / MAN
Latin America

Atenção, trabalhadores
da CSN! Mesmo com a
queda de 40% nas vendas
de caminhões da Volks, a
MAN LAtin America e as
demais  empresas que
prestam serviço dentro da
fábrica estão fechando
seus acordos coletivos com
uma média de 2% de
aumento real.

Por que a CSN vem com
essa palhaçada de 80% do
INPC?


