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Campanha Salarial 2012/2013

Por que votar na proposta 1?
Com o aumento real em junho, o trabalhador terá a incidência do reajuste por

sete meses a mais do que na proposta 2. E o mesmo índice reflete também em
outros itens, como:

- CBS - contribuição do empregador
- Férias e bonificação de 70%
- 13° salário
- FGTS
- PLR - sendo que o salário de referência é de 30/12/2012.
Além disso, incide também sobre horas extras, oito

feriados que teremos ainda este ano, vantagem pessoal,
hora noturna, etc.

O índice também ajuda aposentados que recebem benefícios
da CBS que têm o reajuste vinculado ao pessoal da ativa.

É bom salientar que os valores de FGTS e CBS que você
deixará de recolher na proposta 2 serão uma perda
permanente, não há recuperação.

Veja as propostas que estão na votação de hoje:

ERRATA
No último boletim, a

proposta 2 saiu com um erro na
data do reajuste. A informação
correta é que a empresa dará
1% de aumento real a partir de
janeiro de 2013.

Trabalhadores, atenção na
hora de votar!

Proposta 1:
- Reajuste Salarial de 4,88%, a partir de junho de 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 em dezembro, sem
participação do trabalhador.

Proposta 2:
- Reajuste  Salarial de 4,88%, a partir de maio de 2012;
- Aumento Real de 1%, só 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 (julho e
dezembro), sem participação do trabalhador.

Ambas as propostas incluem também os seguintes itens:
- Reajuste do Auxílio Creche em 4,88%, passando o valor do reembolso de R$ 385,00 para R$ 404,00.
- Teto do empréstimo - de R$ 2.500,00 para R$ 2.620,00.
- 90 dias para dar resposta sobre a viabilidade de kit escolar para os filhos dos trabalhadores que estiverem cursando até o 9º ano do Ensino
Fundamental, para ser distribuído no mês de janeiro de 2013.



Sobrecarga de trabalho na GRSA
Recebemos denúncia de que os

trabalhadores dos refeitórios estão
sobrecarregados, devido à falta de pessoal.
Eles reclamam também de dupla função.

Atenção! Vamos corrigir as irregu-
laridades e respeitar o trabalhador!

O Sindicato orienta os trabalhadores a votarem NÃO, pois
sabemos que podemos avançar mais.

Reajuste Salarial: INPC integral (4,88%), retroativo a maio
de 2012.
Troca da cesta básica por um cartão alimentação no valor

de R$ 70,00, com 10% de participação do empregado.

Votação da Sankyu
Os companheiros da Sankyu também estão votando hoje a

proposta da empresa. Consideramos que ainda está aquém
da expectativa dos trabalhadores. Veja abaixo:

Seguro desemprego será
condicionado à matrícula em curso

profissionalizante
Segundo as novas regras do

seguro desemprego, que
entraram em vigor no último dia
10, o trabalha-dor que solicitar o
seguro desempre-go pela terceira
vez dentro de dez anos terá que
comprovar que está matriculado
em um curso profissionalizante
para poder receber o benefício.

De acordo com o Decreto, o
curso deverá ter carga horária
mínima de 160 horas e ser
habilitado pelo MEC (Ministério
da Educação).

A nova norma prevê que o
MEC será o responsável por
garantir a colocação desses
trabalhadores, por meio do
Pronatec (Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego), considerando as vagas
gratuitas disponíveis na rede de
educação profissional e
tecnológica.

O seguro-desemprego do
trabalhador sujeito à
condicionalidade poderá ser
cancelado no caso de
descumprimento das regras
previstas no decreto.

Para ter direito a três
parcelas da bolsa, o
trabalhador demitido precisa
comprovar no mínimo seis
meses de vínculo empre-
gatício. Se ele tiver trabalhado
por mais de um ano na
empresa, poderá receber
quatro parcelas. Para ter
direito a cinco parcelas ele
precisa comprovar no mínimo
dois anos de serviços na
empresa.

O valor do benefício varia
de R$ 622 a R$ 1.163,76, de
acordo com a média salarial
dos últimos salários anteriores
à demissão.

Atenção,
trabalhadores
das terceiras!

Dependendo do desfecho
desta votação da CSN, daremos
início às negociações com as
demais empresas prestadoras de
serviço da Usina. É de
conhecimento de todos que suas
políticas salariais estão atreladas
à da CSN.

Manteremos todos os traba-
lhadores informados!

Quantas parcelas o
trabalhador  demit ido tem
direito a receber do seguro-
desemprego?

Depende do tempo de serviço.
Veja tabela abaixo:
06 a 11 meses de serviço - 03 parcelas
12 a 23 meses de serviço - 04 parcelas
24 a 36 meses de serviço - 05 parcelas


