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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 Sankyu 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

- Aumento real + INPC
- Aumento do piso salarial
- Melhorias o plano de saúde / cobertura nacional
- Criação de plano de cargos e salários
- Fornecimento de plano odontológico
- Fornecimento de cartão alimentação
- Melhorias no convênio farmácia
- Melhorias na qualidade da refeição
- Criação de convênios com cursos técnicos e faculdades
- Melhorias na qualidade dos produtos da cesta de Natal
- Toda hora extra a 100%
- Pagamento de periculosidade para eletricistas novatos
- Tempo determinado para as classificações
- Cursos de capacitação para colaboradores
- Criação de demissão incentivada
- Melhorias no valor das diárias em viagens pela empresa
- Melhorias na qualidade dos uniformes e EPIs fornecidos

pela empresa

cerca de 30 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.

Confira abaixo os principais itens:

- Fim da dupla função para soldadores
- Facilidade na escolha do mês das férias, pelo

trabalhador
- Premiação financeira para quem completar 10 anos na

empresa
- Tempo limite de casa para classificar auxiliares
- Fim do desconto do valor de janta, na execução de

hora extra
- Aumento de bonificação de férias para 52%
- Mudança critérios de pagamento da PLR
- Fornecimento cesta básica para supervisores e melhorar

qualidade dos produtos
- Troca de horário de entrada de 8h para 7h30
- Pagamento da PLR sem desconto
- Medição nas áreas para pagamento de periculosidade

e insalubridade
- Cumrpimento do prazo de carência para classificar

profissionais



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.

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

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

Centrais pedem mais conteúdo nacional em peças Ganho real de
reajustes foi de

1,38%, diz Dieese

Gráficos mostram tendência de alta para as siderúrgicas
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

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

Filie-se e participe dessa festa!

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

Apenas para sócios do
Sindicato.

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).

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%).

Mais uma vez a direção
do Sindicato recebeu
informações sobre com-
panheiros demitidos por
justa causa por levarem
para a empresa dispensa
médica falsa. Além da
empresa estar coberta de
razão, ela ainda pode dar
queixa de crime na polícia
civil. Esse tipo de artifício
coloca ainda o trabalhador
em maus lençóis, pois além
de sofrer inquérito policial
ele entra na lista negra e tem
muita dificuldade de
arrumar outro emprego.
Quem avisa amigo é!

Dispensa médica
falsa é crime!


