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A partir desta edição, o sindicato inicia oficialmente a Campanha Salarial 2013.
A direção está otimista já que a conjuntura econômica está favorável e com previsão

de que a CSN estará divulgando, em poucos dias, um novo aumento no preço do aço.
O sindicato precisa que você metalúrgico faça três (3) sugestões de itens que

gostaria que fossem incluídos na pauta de negociação entre a sua empresa e o
sindicato. Assim, primeiramente, você deverá identificar o nome de sua empresa e, em

seguida, acrescentar novos itens.
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CAMPANHA SALARIAL  2013
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Sindicato continua aguardando a CSN
chamar os representantes dos trabalhadores
para abrir as negociações sobre metas e
critérios da PLR 2012.

Pagamento da PLR 2012: com a palavra
a diretora do RH da CSN.

É impressionante como a conduta da
empresa com os trabalhadores continua a
mesma. Antes, a empresa manipulava o
sindicato como melhor lhe favorecia e em
troca os dirigentes sindicais se favoreciam

com algumas benesses.
Mas, com a mudança da direção política

do sindicato, já era para isso ter mudado. A
empresa parece ter dificuldade de
entendimento ou orienta seus prepostos a
não mudar de postura.

Enfim, o sindicato está aguardado o
chamado da empresa mesmo que seja para
marcar sua posição contrária a falta de
transparência e a forma autoritária com que
a empresa conduz o processo.
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de trabalho, o metalúrgico que entrar de
licença deve procurar o departamento de
saúde do sindicato para obter informações
e evitar possíveis problemas.

Tem tido alguns casos em que o INSS dá
“apto” ao trabalhador, suspende o benefício
e o trabalhador é orientado a voltar as suas
atividades na empresa. Mas nem sempre a
empresa concorda com o INSS e recusa o
encaminhamento. Daí o trabalhador fica
refém, sem direitos e sem salário.

O sindicato orienta que sempre que o
trabalhador entrar de licença guardar todos
os documentos. O que deferiu o benefício, o
que indeferiu, os laudos médicos, os exames,
entre outros. Eles servirão futuramente para
comprovação que o trabalhador na época
da suspensão do benefício não tinha
condições de voltar a exercer suas funções.

Adicional de transferência é um direito que o
trabalhador tem quando é transferido temporatemporatemporatemporatempora-----
riamenteriamenteriamenteriamenteriamente para exercer as mesmas funções em
outra localidade (município/Estado).

Portanto, o empregador que transferir o
empregado para localidade diversa da que
resultar o contrato, deverá efetuar um pagamento
suplementar de no mínimo 25% do sa-
lário percebido na localidade da qual foi
transferido, enquanto durar a situação.
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Atualmente, a CSN é quem indica toda a
direção da CBS. Além disso, ela indica 7
membros no Conselho Deliberativo e dois
membros no Conselho Fiscal. E, do outro lado,
os trabalhadores elegem quatro membros
para o Conselho Deliberativo e um membro
para o Conselho Fiscal. E, agora, a CSN
resolveu que quer a totalidade dos conselhos.

Para a eleição do dia 15, a CSN está
patrocinando uma chapa representada por
dois de seus gerentes, um de Minas Gerais e
outro de São Paulo. Na chapa tem candidatos
que trabalham em Minas Gerais, em

São Paulo, no Paraná, no porto de
Sepetiba, na Galvasud e não tem nenhum
candidato da Usina Presidente Vargas.

A CSN não quer na CBS conselheiros que
contrariem os interesses dela. A CSN deve à

CSN quer dominar totalmente a CBSCSN quer dominar totalmente a CBSCSN quer dominar totalmente a CBSCSN quer dominar totalmente a CBSCSN quer dominar totalmente a CBS
No próximo dia 15/3 (6ª feira), das 8h às

18h30, os participantes da CBS devem votar
na chapa 1, formada por verdadeiros

representantes dos interesses dos
trabalhadores.

CBS mais de R$ 500 milhões que ela deveria
ter pago no passado e não pagou. Os
conselheiros representantes dos trabalhadores
conseguiram um parecer da Superintendência
Nacional de Previdência Complementar –
PREVIC, atestando que a alteração feita no
Contrato de Dívida da CSN com a CBS não
tem amparo legal.

São muitos os interesses em jogo. Está
sendo fechado o Plano Milênio e futuros
trabalhadores terão que participar de um novo
plano, que não oferece benefício quando o
trabalhador fica doente, se acidenta ou
aposenta por invalidez.

Por isso, no dia 15/3, não passe
procuração ao seu chefe, compareça ao antigo
Escritório da CSN, de 8h30 às 18h, e deposite
pessoalmente o seu voto.

O sindicato encaminhou denuncia da
empresa Siemens Vai Metals Services Ltda.
ao Ministério do Trabalho, através da
Gerência Regional do Trabalho, pelo não
cumprimento do prazo para realização da
eleição da CIPA para gestão 2013.

Nas palavras do presidente do sindicato “É
inaceitável que uma empresa não cumpra com
suas obrigações quanto à prevenção de
acidentes e doenças decorrentes do trabalho.
Isso é uma conduta irresponsável e eu como
dirigente sindical não posso permitir e
compactuar com este tipo de falha”.

A NR5 – Norma Regulamentadora que trata
da criação da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA) em empresas públicas e
particulares – determina que o processo eleitoral
da CIPA seja aberto 60 dias antes do término do
mandato da gestão anterior.

Mediante o não cumprimento deste prazo,
no último dia 20/2, o sindicato comunicou
ao DR. Adilson Fernandes Pereira, chefe do
setor de Inspeção do Trabalho, através de
ofício, e aguarda medidas cabíveis.
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Trabalhadores da GRX estão reclamando que,
além  de serem obrigados a fazer horas extras,
estão stendo que exercer outras  funções. O
sindicato está de olho e alerta o gerente da área
que, além das infrações relatadas acima, ainda
está colocando a vida dos trabalhadores em risco.
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A Sankyu está pagando a PLR dos ex-
funcionários que têm direito. Só esqueceu de
orientá-los sobre a mudança de endereço de
seu escritório. A sede está na Rua Cristóvão
Colombo, nº 185 – Jardim Amália II.
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