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As negociações continuam!
Após uma Campanha Salarial bem demorada e cansativa com a CSN, o Sindicato dos Metalúrgicos continua as

negociações com as empresas terceiras que trabalham prestando serviços dentro da Usina Presidente Vargas. Em
algumas delas, os trabalhadores já aprovaram propostas; outras estão em processo de votação e há ainda aquelas
que, assim como a CSN, ficam enrolando para negociar. Confira abaixo como está a situação das terceiras:
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APROVADO

        Sankyu
- Reajuste Salarial de 4,88% retroativo a maio de 2012
+ 1% de Aumento Real, em janeiro de 2013;
- Troca da cesta básica por um cartão alimentação no
valor de R$ 80,00, com participação de R$ 1,00 pelo empregado;
- Ticket extra: duas recargas de R$ 100,00, para os trabalhadores ativos
respectivamente nos meses de setembro e dezembro de 2012;
- Cesta de Natal para todos os trabalhadores ativos em 15/12/2012;
- Aumento no Auxílio Creche, de R$ 280,00 para R$ 300,00;
- Farmácia: reajuste de 7% no valor de compra (de R$ 140, para R$ 150);
- Menor salário praticado: reajuste de 14,1% (de R$645 para R$ 736).

APROVADO

      EMAC
- Reajuste Salarial de 4,88% + Aumento Real de
1%, retroativos a 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.

APROVADO

    K&K e Nomos
- Reajuste salarial de4,88%, + Aumento Real de
2,12%, retroativos a maio/2012, totalizando 7%  -
Maior conquista até agora!
- Abono de R$ 500,00 a ser pago no dia 30 de setembro para os
trabalhadores da K&K, e no dia 5 de outubro, para os da Nomos.

   MP Trafos
Proposta 1:
- Reajuste Salarial de 4,88% retroativo a  maio de 2012
+ Aumento real de 1% a partir de janeiro de 2013.

Proposta 2
- Reajuste Salarial de 4,88% + Aumento real de 1% retroativos a
junho de 2012.
Em ambas as propostas:
- Cartão alimentação: R$ 100,00, a partir de agosto de 2012
- Adiantamento de R$ 220,00 da PLR, pagos três dias úteis após aprovação do acordo.

Siemens Vai – Votação  amanhã,
09/08/2012, de 14h30 a 16h30

- Reajuste Salarial de 4,88% + Aumento real de 1% retroativos a maio;
- Reajuste na cesta básica de 10% do valor, em produtos
a serem definidos pelos funcionários.

Todos os anos o Sindicato dos
Metalúrgicos realiza um sorteio de

prêmios antes do Natal. Em dezembro
de 2012 não será diferente! Este ano
tem carro 0KM esparando por você

trabalhador associado!

Sindicalize-se e concorra a
automóveis 0KM em

Dezembro!

Magnesita - recusada ontem
Proposta 1
- Reajuste Salarial de 4,88% + Aumento Real de 1%
retroativos a junho de 2012;

Proposta 2
- Reajuste Salarial de 4,88% retroativo a maio de 2012 + Aumento Real
de 1% em janeiro de 2013;
Em ambas as propostas:
- Reajuste do Cartão Alimentação - de R$122,00  para R$140,00 (14,75%),
com a participação de 5% do funcionário. O valor do cartão retroativo a junho
será pago no dia 20/08/2012;
- Manterá a Cesta de Natal sem participação do trabalhador;
- PRV 2012 (Programa de Remuneração Variável) - Manterá o valor de 1,4
salários, tendo o salário de dezembro/2012 como referência. Adiantará o
valor de R$ 450,00 dez dias úteis após aprovação do acordo.

As empresas não mencionadas: AATT,
Sulzer, Etapa e Tecnosulfur ainda estão
começando as negociações com o Sindicato.

REC
USA

DO

RE

CU
SA
DO

RECUSADO

RE
CU
SA

DO

RECUSADO

R
ECU

SAD
O

RE
CU

SA
DO

RECUSADO

RECUSAD
O

RECUSADO

RECUSADO

R
EC
US
AD
O



Vamos comparar?
Para os que andam falando mal do Sindicato, vamos

lembrar as conquistas históricas da nova gestão, desde
2007 até os dias de hoje. Além de manter o Reajuste
Salarial e um Aumento Real sempre superiores à
inflação, ainda conquistamos inúmeros benefícios.

Entre os principais, destacamos a volta do Turno
de 6h, que muitos acharam que nunca voltaria a ser
praticado na CSN, e que gerou mais de mil novos
postos de trabalho e foi responsável pela contratação
de muitos dos funcionários que estão hoje na Usina.

Durante a nossa gestão foi criado o Cartão
Alimentação, que hoje está em R$ 275,00, com a
participação de 5% do trabalhador e ainda com um

 GESTÕES ANTERIORES  - PERDA ESTIMADA DE 33%

 ANO

 INPC

 REAJUSTE
 CSN

96     97      98    99    00     01      02      03     04     05     06

18,22%       8,2%        4,12%      3,88%    5,44%      7,07%       9,54%     19,37%      5,6%       6,61%      3,34%

10%          7%           0%    0%          2%           6%         9,55%       18%        4,5%       9,43%       3,34%

 AUMENTO
 REAL - 8%     - 1,2%   - 4,1%    - 3,3%   - 3,4%    - 1%       0%      - 1,3%     - 1%      2,5%        0%

adicional extra de R$ 300,00 em dezembro, sem a
participação do funcionário. Totalizando um ganho
extra de R$ 3.435,00 por ano!

Conseguimos de volta o desjejum, que acabou quando
a CSN foi privatizada. E, este ano, esperamos por mais
uma conquista. A CSN responderá até outubro sobre a
criação de um Kit Escola para os filhos dos trabalhadores
que estão cursando até o 9º ano do Ensino Fundamental.

A gestão anterior, além de conseguir reajustes
abaixo da inflação, ainda conseguiu índices negativos
de aumento real, trocando salário por abonos,
gerando consequências que enfrentamos até hoje!

Confira também os números:

GESTÃO ATUAL -  GANHO REAL ESTIMADO DE 8,5%
ANO
INPC
REAJUSTE CSN
AUMENTO REAL

2007
3,44%

5%
1,5%

2008
5,9%
8,02%

2%

2009
5,83%
5,83%
 0% *

2011
6,3%
6,3%
2%

2010
5,49%

7%
1,5%

*ANO DA CRISE MUNDIAL

2012
4,88%
4,88%
 1%

Durante onze acordos coletivos, só em 2005 que a gestão anterior conseguiu um Aumento Real de 2,5%.
Isso porque o compromisso maior dessa antiga gestão, não era com o trabalhador. Os empresários estavam
mais preocupados em recuperar o ex-presidente do Sindicato, seu ex-aliado, que estava cheio de ações
contra ele na Justiça Federal e com seus bens bloqueados. Entre eles, sítio, casa na praia, casa com cobertura
no Aterrado... Muitos dos quais adquirido durante a gestão.

CARTÃO ALIMENTAÇÃO: GANHO RELEVANTE DE 21%/MÊS, DO SALÁRIO MÉDIO DA CSN

O Sindicato fez essa comparação, dando mais uma vez a explicação acima, para mostrar que
os números não mentem. Repetimos que: foi a troca de reposição da inflação e de aumento real
por abonos, feita pela gestão anterior por anos seguidos, que levou o salário atual a ficar defasado.
Para a turma que vive criticando o Sindicato: contra fatos não há argumentos.


