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Campanha Salarial 2012/2013

Em reunião realizada ontem (10/7) entre Sindicato e empresa, a CSN apresentou duas propostas para
o Acordo Coletivo 2012/2013. Devido às solicitações dos trabalhadores para que o Sindicato levasse as
duas propostas para votação, democraticamente, decidimos colocar ambas as propostas na cédula para
apreciação dos trabalhadores. A opção NÃO, já significa GREVE. As propostas foram as seguintes:

Sindicato leva propostas da CSN para
votação na quinta-feira, das 6h às 18h30

Proposta 1:
Reajuste Salarial de 4,88%, a partir de junho de 2012
(referente ao INPC de abril/2011 a maio/2012);
Aumento Real de 1%, a partir de junho de 2012;
Reajuste de 10% no Cartão Alimentação, passando
de R$ 250,00 para R$ 275,00, a partir de junho de
2012, reduzindo a participação do trabalhador de
10% para 5%;
Crédito extra de R$ 300,00 no Cartão Alimentação
no mês de dezembro, sem part icipação do
trabalhador.

Proposta 2:
Reajuste  Salarial de 4,88%, a partir de maio de 2012
(referente ao INPC de abril/2011 a maio/2012);
Aumento Real de 1%, a partir de janeiro de 2013;
Reajuste de 10% no Cartão Alimentação, passando
de R$ 250,00 para R$ 275,00, a partir de maio de
2012, reduzindo a participação do trabalhador de
10% para 5%;
Dois créditos extras de R$ 250,00 no Cartão
Alimentação nos meses de julho e dezembro, sem
participação do trabalhador.

- Em ambas as propostas há ainda o reajuste do Auxílio Creche em 4,88%, passando o valor do teto do
empréstimo de R$ 2.500,00 para R$ 2.620,00 e o reembolso de R$ 385,00 para R$ 404,00.
- A empresa, atendendo a pedidos do Sindicato, pediu um prazo de 90 dias para viabilizar um kit escolar para
ser entregue aos filhos dos trabalhadores que estiverem cursando até o 9º ano do Ensino Fundamental, para
ser distribuído no mês de janeiro de 2013. Ou seja, a CSN tem até 31/10/2012 para dar sua resposta.

O Sindicato, embora acredite que as duas propostas não sejam boas, alerta que a menos pior é a
primeira. Isso porque nela o Aumento real acontece em junho, com isso o trabalhador terá esse 1% incidindo
por sete meses em todos seus reflexos, tais como: férias, décimo terceiro, PLR (o salário base de cálculo é
de 30/12/2012), FGTS, horas extras, oito feriados até o final do ano, CBS (contribuição do empregador),
entre outras coisas, atingindo ainda os aposentados vinculados ao reajuste do pessoal da ativa.

O Sindicato, no curso desta Campanha Salarial, que
tinha como data-base 1º de maio, negociou
exaustivamente com a CSN. Nas primeiras reuniões, a
empresa apresentou propostas muito aquém das nossas
expectativas, por isso, mais de uma vez, rejeitamos em
mesa. Mesmo sabendo que todas as propostas que a
CSN apresentou no Acordo Salarial deste ano eram
inferiores ao reivindicado pelo Sindicato, ainda assim,
por duas oportunidades, levamos para votação do
trabalhador, em escrutínio secreto, duas propostas
diferentes feitas pela empresa e os trabalhadores
rejeitaram ambas por maioria absoluta.

A data-base para que as negociações se encerrassem

Prazo de Validade do Acordo Coletivo
era 1º de maio e foi prorrogada por três vezes com acordo
entre as partes. A última prorrogação aconteceu em 19 de
junho, quando o Sindicato ajuizou um Protesto Judicial no
Tribunal regional do Trabalho do Rio de Janeiro, já que a
CSN havia informado que não prorrogaria mais a data-
base. Essa medida judicial prorrogou a data-base de
vigência do Acordo Coletivo 2011/2012 até 19 de julho.

Tendo em vista que a CSN tinha fechado os canais
de negociação com o Sindicato, convocamos os
trabalhadores para uma Assembleia Geral, para
decidirmos os rumos da campanha salarial, explicar a
situação e definirmos, junto com os trabalhadores, os
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Nojeira na GRSA
Alguns funcionários da CSN presenciaram um colaborador da

GRSA mexendo em um saco marrom que se estava cheio dentro da
caçamba de lixo. Eles ficaram observando e viram o colaborador da
GRSA pegar o saco e levar para dentro da empresa, voltando com o

mesmo saco vazio. Desconfiados, os trabalhadores chamaram o
supervisor e foram perguntar ao colaborador da GRSA o que havia

no saco e o que ele estava fazendo. O colaborador da GRSA ficou
incomodado e tentou enrolar, mas acabou mostrando o saco que
estava mexendo: quente, sujo de feijão e já vazio. É um absurdo

essa falta de higiene! Os trabalhadores já são obrigados a
trabalharem em situação desumana, em um local com poucas
condições sanitárias, com muitos pombos e ratos, e a GRSA
ainda coloca por engano alimentos no lixo e depois pega de
volta? CSN, onde está a inspeção sanitária e fiscalização das

prestadoras de serviço?

próximos passos a serem seguidos. A Assembleia concluiu
que o Sindicato deveria dar prazo até segunda-feira (9/7)
para que a CSN retomasse as negociações e chamasse o
Sindicato para uma reunião. Caso isso não acontecesse,
estaríamos autorizados seguir o ritual que a lei obriga para
a convocação de uma greve. O trabalhador deve ficar
de prontidão: após avisar a empresa da greve com 48h
de antecedência e publicar o “Edital de Greve” em um
jornal de ampla circulação na base sindical, o Sindicato
pode iniciar a greve a qualquer momento.

Tendo em vista a manifestação geral da categoria, a
CSN enviou um ofício para o Sindicato convocando para
mais a rodada de negociações de 10/7 (ontem). Na
qual foram apresentadas as duas propostas discriminadas
acima. A decisão é, como sempre, dos trabalhadores.

Companheiros, chegamos a um momento crucial
de nossa campanha salarial. Nossa data-base se
encerra em 19 de julho, não tendo mais como prorrogá-
la. Lembramos que, o fim da data-base significa que a
empresa não precisa mais cumprir o Acordo Coletivo
2011/2012, resultando na perda dos benefícios que o
trabalhador tem e que não são garantidos pela lei.

Caso nenhuma das propostas seja aprovada, não restará
alternativa a não ser deflagrar a GREVE, com o objetivo de
conquistarmos plenamente nossas reivindicações.
Esclarecemos ainda que, caso a greve aconteça, esta não
poderá ser de ocupação, já que a CSN, como todas as
demais empresas, ajuízam uma “ação denominativa de
interdito proibitório”, que impede que o Sindicato e os
trabalhadores ocupem suas dependências. Ou seja, desta
vez a greve se deve ser do portão para fora.

O Edital de Greve já está pronto:
GREVE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas, Mecâni-cas, de Material Elétrico,
de Material Eletrônico e de Informática de Barra Mansa,
Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real,  e
Pinheiral, abaixo assinado, no uso de suas atribuições
estatutárias e na forma da Lei de Greve,  CONVOCA
TODOS OS EM-PREGADOS DA COMPANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN, representados por esta
entidade sindical, excluídos os Engenheiros, os
Contabilistas, Desenhistas e aqueles que pertencem a
categorias diferenciadas, com representação sindical
própria, param participarem da  Assembléia Geral
Extraordinária, que realizar-se-á na próxima quarta feira,
dia 18 julho de 2012,  com inicio da votação as 06:00
horas e termino as 18:30 ho-ras, na Praça Juarez Antunes,
para deliberarem, por escrutinio secreto, a seguinte ordem
do dia: 1. Deliberação de GREVE 3. Autorização para o
Sindicato deflagrar greve,  à partir de 48 horas, após
notificação a empresa, comunicando  da decisão da
Assembléia, con-forme determina a Lei de Greve, caso
as empresa não reabra as negociações.

Volta Redonda, 12 de julho de 2012.
RENATO SOARES RAMOS / PRESIDENTE

Desoneração já ajudou
desempenho da indústria

Essa é a opinião do Ministro do Trabalho, Brizola Neto,
baseado na reação dos setores desonerados.

O ministro do Trabalho, Brizola Neto, acredita que a
desoneração da folha de pagamentos de alguns segmentos
da indústria está ajudando a equilibrar a produção do setor,
que já acumula queda de 3,4% até maio, em comparação ao
mesmo período de 2011. "Os setores que foram desonerados
apresentaram forte reação. Essa medida amenizou a queda
da indústria. Medidas como a desoneração são importantes,
principalmente nos setores de bens de capital", disse o ministro.

 "A reação da indústria ainda está no início. O setor
automotivo não reagiu porque estava liberando os estoques",
explicou. Brizola Neto confirmou que o governo está estudando
outros setores que podem ser contemplados pela desoneração
da folha de pagamentos. Hoje, ela é substituída pela alíquota
de 1% a 2% sobre o faturamento bruto em 15 setores. Na semana
passada, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o
governo está aberto para negociar a adesão de novos setores.

 "O benefício tem que ir além da desoneração em si, tem
que ter objetivos. A desoneração tem que atingir setores
importantes para a economia e incentivar o processo de
industrialização", afirmou Brizola Neto. O ministro disse que,
apesar de ser uma medida voltada para o curto prazo e em
atenuar os efeitos da crise, pensar em industrialização a partir
da desoneração é uma maneira de "buscar o desenvolvimento
sustentável da economia".


