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Mais uma embromação
Campanha Salarial 2012

Para os trabalhadores verem
como a CSN leva a negociação do
Acordo Coletivo, a empresa
convocou o Sindicato para uma
reunião com menos de uma hora
de antecedência. Na manhã desta
sexta-feira, dia 15, recebemos, às
8h10, um ofício chamando para
uma reunião no mesmo dia, às 9h.
Assim, em cima da hora.

A empresa veio com duas
propostas ruins, com o objetivo de
dividir a categoria e conseguir a

maioria de “SIM” para aprovação
de uma delas. O Sindicato levará
somente uma para votação, e
esperamos que seja rejeitada mais
uma vez. Não aceitamos essa
manobra da direção da empresa,
que vem levando as negociações
da campanha salarial de maneira
totalmente desrespeitosa. Como se
não bastasse, a data base já foi
prorrogada diversas vezes, e a CSN
sempre agenda a reunião quando
a nova data já está para vencer.

As propostas não avançam em
relação à última apresentada, que
foi rejeitada não só pelos
trabalhadores da Usina Presidente
Vargas, mas também pelos
metalúrgicos de Arcos e
Congonhas, com uma média de
reprovação de 95% dos votos.
Acreditamos que o resultado será
o mesmo das votações anteriores!

O Sindicato acredita que o
melhor caminho ainda é a
negociação.

O Sindicato convoca todos os trabalhadores
para a votação, terça-feira, dia 19, das 6h às
18h30, na Praça Juarez Antunes. A recomendação
é que a proposta seja, mais uma vez, recusada,
pois a empresa não está em crise. Ela namora a
compra da CSA e de uma outra siderúrgica no
Peru, fora as outras já adquiridas. Crise existe
para o trabalhador, que está com seu salário
defasado e seu poder de compra diminuído.

Veja a proposta que será levada para votação:
- INPC integral (4,88%) a partir de junho de 2012
- Aumento real de 1% a partir de junho de 2012
- 10% de aumento real no Vale Alimentação em junho
de 2012 = R$ 275,00
- Crédito extra no Cartão Alimentação em dezembro de
2012 = R$ 300,00

Ofício recebido pelo Sindicato às
8h10, chamando para reunião às 9h:



Miguel Torres, presidente da CNTM/
Confederação Nacional dos Trabalha-
dores Metalúrgicos, Mônica Veloso,
vice-presidenta e Edison Venâncio,
diretor de relações internacionais da
CNTM, juntamente com Cláudio
Magrão, presidente da Federação dos
Metalúrgicos do Estado de São Paulo,
Maria Rosângela Lopes, presidenta da
Federação dos Metalúrgicos do Estado
de Minas Gerais, Vilma de Araújo
Costa, Secretária-Geral da Federação
dos Metalúrgicos do Estado do Rio de
Janeiro, e Jamil Dávila, Secretário-
Geral do Sindicato dos Metalúrgicos da
Grande Curitiba, participarão do
Congresso de Fundação da Federação
IndustriALL. O evento será realizado de
18 a 20 de junho de 2012 em
Copenhage, capital da Dinamarca.

A nova organização agrupará
filiados da Federação Internacional dos
Trabalhadores das Indústrias Metalúr-
gicas (FITIM), da Federação Internacio-
nal de Sindicatos da Química, Energia,

CNTM participará do Congresso de
fundação da IndustriALL

Minas e Indústrias Diversas (ICEM) e da
Federação Sindical Internacional dos
Trabalhadores dos setores Têxtil,
Vestuário e Couro (FITTVC).

A Federação IndustriALL represen-
tará os trabalhahores em uma ampla
gama de setores, desde extração de
petróleo e gás, minério, geração e
distribuição de eletricidade até
manufatura de metais e produtos
metalúrgicos, construção de barcos,
indústria automotiva, indústria
aeroespacial, engenharia mecânica,
eletrônica, indústria química,
borracha, papel e pasta de papel,
materiais de construção, indústria
têxtil, confecção, couro e calçado e
serviços ambientais. “Defendemos
uma posição equilibrada de nossa
representação política no novo
Comitê Executivo e mais vagas para
a América Latina”, informa a vice-
presidenta da CNTM Mônica Veloso,
diretora executiva da FITIM. Fonte:
Força Sindical

Ampliada licença
para mãe adotiva
A mulher que adotar uma criança

ou adolescente tem o direito de receber
salário-maternidade por 120 dias
independentemente da idade do
adotado.

A decisão vale para todo o Brasil e
é resultado de ação civil pública
proposta pelo Ministério Público
Federal, julgada pela 1ª Vara Federal
de Florianópolis. O Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) pagava o
benefício por um prazo que variava
conforme a idade da criança e a mãe
não tinha direito ao benefício se o
adotado tivesse mais de oito anos.  O
INSS levava em consideração o que
consta na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), desde 2002. A licença
de 120 dias era válida para adoção
de criança de até um ano. No caso de
criança de um a quatro anos, o período
era de 60 dias e de 30 dias para quem
adotasse criança de quatro a oito anos.

Na sentença, o juiz Marcelo Krás
Borges argumenta que “se a mãe
passar o dia no trabalho e não der
acolhida e carinho necessários nos
primeiros meses, é possível que a
adoção não tenha sucesso, ficando o
futuro da criança adotada perdido,
podendo tal ser humano estar sujeito
ao mundo da criminalidade e das
drogas”.

O integrante da comissão de
seguridade social e previdência
complementar do conselho federal da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
e coordenador da Faculdade Legale,
Carlos Alberto Gouveia, lembra que em
2009 a Lei 12.010 revogou os
parágrafos da CLT que estabeleciam
esses critérios. Os representantes dos
trabalhadores aprovaram a sentença.
“É um direito da criança, de poder
conviver com a mãe e criar um vínculo
familiar”, diz a secretária Nacional de
Políticas para Crianças e Adolescentes
da Força Sindical, Gleides Sodré.

Este foi o boletim
dibvulgado em Arcos, com a
última proposta feita pela
CSN para os trabalhadores.
A rejeição foi maciça: 95%,
e a insatifação é geral em todo
o grupo CSN. A direção
precisa entender as
necessidades dos trabalhado-
res e propor um reajuste
decente para os funcionários.

A dificuldade é em
todo o Grupo CSN


