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Ontem (dia 12) em votação realizada das 6h as 18h30, os trabalhadores da CSN aprovaram a
proposta 1 para o acordo coletivo.

A direção do sindicato sabe que faltou algo a mais nesse acordo coletivo que foi enfraquecido
quando o Sindicato de Congonhas, de maneira estranha, não prorrogou a data base no Tribunal
Regional do Trabalho. Incompetência ou motivos alheios? Fica a dúvida sobre o que aconteceu,
pois um sindicato que, desde 2007, vem tentando fazer uma greve na mineração, se rendeu e
esse ano saiu de um extremo para outro, pressionando os trabalhadores a aceitar uma das duas
propostas apresentadas pela empresa, dividindo e enfraquecendo o movimento dos
trabalhadores. Se tivessem prorrogado a data base, poderiam ter fortalecido, não só a luta deles,
mas também a dos trabalhadores de outras unidades.

Trabalhadores aprovam proposta
da CSN com gosto amargo

Sim  - 5.242
Proposta 1 - 3.073
Proposta 2 - 2.169

Veja o resultado:

- 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.
- 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.

Veja como fica o acordo coletivo 2012:

Greve -  1.430
Brancos - 9 votos
Nulos - 5 votos

Proposta reprovada na Sankyu
Os trabalhadores da Sankyu reprovaram a segunda proposta apresentada pela empresa.

É bom que a Sankyu abra o olho, pois está chegando a hora da onça beber água.

NÃO - 875 votos    ::    Sim - 37 votos



ERRATA
O sindicato vem, por meio do

boletim,  pedir desculpas aos
trabalhadores da GRSA, pois a
informação publicada no último
Boca Maldita não condiz com a
verdade.

Pedimos ao trabalhadores que,
ao denunciarem qualquer situação
tenham dados consistentes para que
possamos tomar as providências.

Ministério Público exige comunicação de acidentes
O Ministério Público do Trabalho

(MPT) de Campinas tem ajuizado
ações civis públicas contra empresas
que não estariam enviando
informações à Previdência Social
sobre acidentes de trabalho,
especialmente lesões por esforço
repetitivo (LER/Dort). Em apenas
quatro processos, o órgão pede um
total de R$ 35 milhões em
indenizações por danos morais
coletivos, além de mudanças nos
ambientes de trabalho. A redução
do valor do Seguro de Acidente do
Trabalho (SAT) - que passou a se
chamar Riscos Ambientais do
Trabalho (RAT) - seria um dos motivos
apontados por especialistas para o
problema.

Por meio de liminar da 12ª Vara
do Trabalho de Campinas, a Pirelli
Pneus foi obrigada a emitir a
Comunicação de Acidente de

Trabalho (CAT) para todos os casos
que chegarem a seu conhecimento.
Pela decisão, a companhia também
deverá promover mudanças para
garantir a saúde de seus
trabalhadores, como locais para que
possam se sentar durante as pausas
e rodízio de empregados que atuam
em atividades desgastantes. A multa
por descumprimento é de R$ 10 mil
por dia. Cabe recurso da decisão.

Segundo o procurador que atua
no caso, Silvio Beltramelli Neto, o
MPT constatou que o número de
acidentes ou doenças ocupacionais
na Pirelli era superior à quantidade
de CATs emitidas. "Sem esses
documentos, nós sequer
conseguimos ter o número exato de
acidentes", diz o procurador,
acrescentando que a empresa não
estaria também garantindo a
segurança de trabalhadores expostos

GM fecha mais uma linha e esvazia fábrica de São José
A General Motors encerra

hoje a produção da minivan
Zafira em São José dos Campos
(SP). O veículo que entra em seu
lugar, chamado Spin, já
começou a ser produzido, mas
em outra fábrica da montadora,
em São Caetano do Sul (SP). A
mudança aci r ra uma já
tumultuada relação entre a
multinacional americana e o
sindicato local e acelera um
processo de esvaziamento da
fábrica no Vale do Paraíba.

 Hoje haverá uma reunião
entre os representantes da
montadora e do sindicato, na
Superintendência Regional do

Trabalho, em São Paulo. Foi a
pedido dos dirigentes sindicais
que o Ministério do Trabalho
decidiu interceder nas
discussões, que começaram em
junho, quando a empresa abriu
dois programas de demissões
voluntárias.Com a crise nos
Estados Unidos, a GM do Brasil
atrasou a renovação de sua
linha de produtos, processo que
tem início agora, mas nenhum
dos futuros modelos será feito
em São José. As outras duas
grandes fábricas da empresa no
Brasil, em São Caetano e
Gravataí (RS), têm sido
contempladas com vultosos

investimentos. Além disso, a
empresa está na fase final de
construção de uma fábrica de
motores em Joinville (SC), que
tende a substituir a linha de
motores hoje localizada no Vale
do Paraíba.

O impasse nas relações com o
sindicato, historicamente tumul-
tuadas, se agravou com a recusa
dos dirigentes sindicais da
Conlutas, ligados ao PSTU, em
aceitar o sistema de banco de
horas. A última negociação bem-
sucedida, que garantiu investimento
de R$ 800 milhões para produzir
em São José dos Campos a nova
picape S-10, foi em 2008.

a altos níveis de ruído ou a
substâncias químicas perigosas.

Fonte: Valor Econômico


