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E a choradeira continua...
Em nova reunião entre Sindicato e CSN, ocorrida ontem, mais uma vez a empresa trouxe uma proposta que

não avança em nada em relação à última apresentada, que foi rejeitada com 95% dos votos. O resultado não
difere do de Arcos e Congonhas, onde a CSN também atua. Lá também a rejeição foi maciça.

A empresa só sabe chorar, mas o trabalhador não tem nada com isso. Exigimos respeito e um reajuste justo!
Queremos também melhoria no piso salarial e aumento no desconto nos cursos da ETPC para quem é descontado
em folha, passando de 20% para 30%. Apesar de a CSN não querer negociar a PLR diretamente com o
Sindicato, solicitamos que o pagamento seja feito na primeira quinzena de abril.

Veja a miséria que foi oferecida:
- INPC - 4,88% a partir de maio de 2012
- Aumento real - 1%, a partir de janeiro de 2013
- Cartão alimentação - aumento de 10%, passando para R$ 275, e mantendo a participação do
empregado em 10%

A proposta será levada para votação nesta quarta-feira, dia 13, das 06h às
18h30, na Praça Juarez Antunes. A recomendação do Sindicato é que, pela segunda
vez, os trabalhadores recusem maciçamente o que foi oferecido. Como já falamos
nas propostas anteriores, os valores estão muito aquém das necessidades dos
trabalhadores.

Êta, patrão explorador!



Semana passada, houve
uma mesa redonda na
Gerência Regional do
Trabalho (GRT), com a
presença da empresa Hilub,
Sindicato e CSN, para tratar
de verbas rescisórias e
indenizações, filiação ao
Sindicato e outros itens. A

Hilub promete, em mesa redonda,
corrigir falhas

Atenção, funcionários
filiados ao Sindicato!

Se vocês se sentirem
lesados por falta de
pagamento de verbas
trabalhistas, procurem o
diretor Orlando Zamboti, para
que possamos avaliar o seu
caso e providenciar o acerto
com a empresa.

Dívida da CSN com a CBS
Como é de conhecimen-

to de todos, a CSN tem uma
dívida de R$ 547 milhões
com a CBS, pela qual ela
paga juros de R$ 6 milhões
por mês. Todos sabem,
também, que a empresa
tentou, através de procura-
ções, ter o controle do Con-
selho Deliberativo da CBS.

A última manobra para
não pagar a dívida foi a
contratação de um ex-
funcionário aposentado da
antiga Secretaria de Previ-
dência Complementar (SPC),
atual Previc, órgão do Gover-
no que fiscaliza as previdên-
cias privadas. Esse novo
contratado é muito articulado

Hilub afirmou que irá corrigir
todas as distorções e pagar
as indenizações, além de
regularizar o pagamento dos
demitidos e valores rescisórios
no dia 25. As homologações
serão feitas no Sindicato; há
cinco funcionários nesta
situação.

Sobre a filiação ao nosso
Sindicato, a Hilub irá começar
a fazer os descontos dos
associados. Já o acordo cole-
tivo, a empresa afirmou que
irá manter até setembro de
2012 o acordo já firmado em
São Paulo, devido a dificul-
dades por que está passando.

e argumentou com os demais
membros da Previc que essa
dívida já foi paga.

Os representantes dos
trabalhadores no Conselho
(Sindicato dos Metalúrgicos,
Sindicato dos Engenheiros e
APCBS) foram atropelados
com esse parecer, que extin-gue
a dívida. Vale ressaltar que esse
acordo foi feito entre CSN, CBS
e Previc (mesmo órgão que diz
agora que a dívida foi paga)
em 2002, ou seja, há 10 anos.

Não ficaremos de braços
cruzados. Na última reunião
com a empresa, o Sindicato
iniciou fazendo um protesto
contra essa medida. Resolve-
remos na justiça!

Metalúrgicos de
Ouro Branco

fecham acordo
Cerca de 700 meta-

lúrgicos da Gerdau
Açominas aprovaram, em
novembro de 2011, a
contraproposta da empresa.
A categoria conquistou
100% do INPC, mais
aumento real de 1,5%,
abono salarial de
R$ 2.800,00, pagamento
integral do adicional de
periculosidade (30%) onde
couber, para todos os
trabalhadores que têm
direito, intervalo de uma hora
(almoço/jantar) para traba-
lhadores no turno, sem
alteração de início e fim de
jornada e manutenção das
demais conquistas anteriores.

Patrões devem R$ 9 milhões ao FGTS
O recolhimento do FGTS

é uma obrigação do empre-
gador, que deve depositar,
mensalmente, 8% do salário
pago ao trabalhador em uma
conta na Caixa Econômica
Federal.

No final do ano passado,
a Caixa emitiu notificações
referentes a R$ 9,5 bilhões que
as empresas deixaram de
depositar no Fundo de
Garantia dos empregados
desde a criação do FGTS, em
janeiro de 1967.

O trabalhador deve
fiscalizar se o patrão tem
depositado corretamento o
seu FGTS. A Caixa envia, a
cada dois meses, um extrato
para o endereço do
empregado. O saldo
também pode ser conferido
pelo site do banco
(www.caixa.gov.br).

Se os depósitos não
estiverem sendo feitos, o
trabalhador deve procurar o
empregador para solucionar
a questão.


