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Campanha Salarial CSN 2012
Sindicato realiza pesquisa para conhecer a opinião dos trabalhadores
sobre quais itens devem entrar na pauta de reivindicações
Durante a semana passada, os
trabalhadores da CSN responderam a uma pesquisa feita pelo
Sindicato sobre que itens eles
gostariam que fossem incluídos na
pauta de reivindicações. Depois de
contabilizadas as respostas,
chegamos a aproximadamente 50

itens, que vão de benefícios
financeiros até melhorias mais
específicas. Muitos dos itens já
figuram no nosso acordo e serão
novamente debatidos, e outros
serão incluídos.
A assembleia de aprovação da
pauta será realizada no próximo

- Aumento real + INPC
- Aumento do valor do cartão alimentação
- Melhorias no plano odontológico
- Ampliar convênios com redes de farmácia
- Melhorar a qualidade da refeição
- Melhorar a qualidade do lanche
- Melhorar o plano de saúde (aumentar variedades de
especialidades médicas)
- Tornar o plano de cargos e salários transparente e funcional
- Descongelar a Faixa Rei
- Aumentar o valor do piso salarial
- Melhorar a qualidade dos produtos da cesta básica
- Melhorar a qualidade dos produtos da cesta e Natal
- Aumentar valor do desconto na bolsa de estudos da ETPC
- Igualdade salarial para quem exerce a mesma função

dia 29 de março de 2012,
conforme edital publicado no
jornal A Voz da Cidade, edição
de 1º de março de 2012, nos
horários de 17h30 (primeira
convocação) e 18h30 (segunda
e última convocação).
Confira abaixo os principais itens:

- Incluir abono salarial na proposta
- Pagamento da multa de 40% do FGTS para quem se aposenta
- PLR justa, com forma de pagamento melhor, e fim da comissão,
que é para inglês ver
- Vale transporte gratuito para moradores de outras cidades
- Pagamento de insalubridade dentro da empresa
- Criar incentivo financeiro para funcionário padrinho
- Renegociação da dívida de funcionários CBS
- Criar um plano para construção de casas pela empresa para
funcionários
- Pagamento do piso salarial da empresa para mensageiros
- Implantação do programa Menor Aprendiz, com a garantia
de ser incluído posteriormente no quadro de funcionários da
empresa
- Creche para funcionárias do turno

Vem aí a 6ª Festa do Trabalhador!
Dia 06/05 em
Volta Redonda!

Apenas para sócios do
Sindicato.

Bingo com CINCO AUTOMÓVEIS 0KM, e vários
outros prêmios! Atrações musicais!

Filie-se e participe dessa festa!

Centrais pedem mais conteúdo nacional em peças
Dirigentes das seis principais
centrais sindicais do país propuseram
ao ministro da Fazenda, Guido
Mantega, que o setor automotivo eleve
o chamado conteúdo local das partes
e peças nacionais usadas na produção
de veículos. O presidente da Força
Sindical, deputado federal Paulo
Pereira da Silva (PDT-SP), o Paulinho,

defende a elevação de 8% para 21%,
no índice atualmente em vigor. O
governo, segundo o sindicalista,
aceitou negociar a reivindicação das
centrais sindicais. Os sindicalistas
também pediram a Mantega a
desoneração do Imposto de Renda no
cálculo da Participação nos Lucros e
Resultados (PLR).

Gráficos mostram tendência de alta para as siderúrgicas
O setor siderúrgico brilhou na bolsa
na semana passada, com as ações de
Usiminas, Gerdau e CSN superando
por muito o desempenho do Índice
Bovespa, que subiu 1,47% no período.
As ações ordinárias (ON, com voto)
da CSN já ultrapassaram a resistência
semanal mais relevante. Conclusão
elas: estão livres para subir nas próximas
semanas, embora possam sofrer

algumas quedas esporádicas.
Com alta de 8,31% na semana
passada (R$ 19,43), a CSN superou a
barreira de R$ 18,80. A próxima
resistência, do ponto de vista semanal,
está longe, em R$ 24,75. Já o suporte,
que pode azedar o movimento de alta,
é de R$ 17,15. No ano, a CSN já subiu
29,71%, recuperando-se em boa parte
do tombo de 2011 (queda de 40,7%).

Ganho real de
reajustes foi de
1,38%, diz Dieese
Levantamento
feito
pelo
Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Socioeconômicos (Dieese)
mostrou que os reajustes salariais em
2011 tiveram ganho real de 1,38%,
em média. O dado é resultado da
análise de 702 acordos coletivos de
trabalho realizados no país no período.
Segundo o Dieese, 86,8% dos
acordos conseguiram aumento acima
da inflação medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC), que em 2011 foi de 6,08%.
Esse percentual ficou ligeiramente
abaixo do observado em 2010,
quando 88,2% das negociações
conseguiram aumento superior à
inflação. Para o Dieese, o resultado
"confirma a tendência observada nos
últimos anos, de que a maioria das
categorias conquiste aumentos reais de
salário". Ainda segundo a entidade,
perto de 8% dos acordos igualaram a
inflação e 6% ficaram abaixo.
A pesquisa mostrou que a maioria
dos acordos conseguiu aumentos na
faixa de 1,01% a 2% acima do INPC.
Cerca de 27% dos reajustes ficaram
entre 0,01% a 1% acima do índice.
Entre os setores analisados, o comércio
tem o maior percentual (97,3%) de
acordos com reajustes acima da
inflação no ano passado, seguido pela
indústria, com 90,4%, e serviços, com
76,3%.

Errata
Na edição de número 826 do boletim
da CSN, publicamos uma nota com nomes
de trabalhadores da GIL para
comparecerem ao Sindicato. No entanto,
nos referíamos aos ex-trabalhadores da
Ormec.

