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CAMPPAANHA SALLAARIAL 2008

Plenária dos trabalhadores
da CSN é hoje!

Os trabalhadores da CSN têm um
compromisso, logo mais, às 18h, no Clube
Umuarama
Umuarama. O sindicato dará mais um passo
na construção da pauta de reivindicação para
o acordo coletivo 2008.
Na plenária, iremos debater o resultado da
pesquisa, realizada na semana passada, e
também colher mais contribuições para
elaborar nossa pauta. Sua participação é de
fundamental importância para concluirmos
uma pauta de reivindicação que atenda a todas
as necessidades dos vários setores da empresa.
É bom lembrar que quanto maior a
participação dos trabalhadores mais forte é a
voz do sindicato na mesa de negociação. A sua
participação é a chave da vitória!

Periculosidade
na Sankyu
Desde janeiro deste
ano, os trabalhadores
da CSN lotados na
CTE-II passaram a receber o pagamento do
adicional de periculosidade (30% sobre o
salário base). Os trabalhadores da Sankyu
que prestam serviço na

mesma área não recebem o adicional.
O Sindicato está em
negociação com a
Sankyu para regularizar a situação e o pagamento do adicional
de periculosidade a esses companheiros o
mais breve possível.

Empresa terceirizada da
Volks dá aumento real
A BBS Logística é
mais uma empresa de
Resende, terceirizada
da Volkswagen, que
concedeu, além do
INPC pleno, aumento real aos seus trabalhadores.
Além disso, o Sindi-

cao negociou uma PLR
de R$ 1.400,00 e um
abono de R$ 2.250,00.
Esse é um exemplo
de uma empresa que
negocia, de fato,
com o Sindicato e
que valoriza os seus
trabalhadores.
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Abuso de poder

em gerências da CSN
Os trabalhadores estão denunciando abusos
de alguns gerentes de
área que humilham e
constrangem os trabalhadores.
O Sindicato está apurando cada caso. Os gerente de algumas áreas
concedem aumento para
alguns funcionários, desconsiderando a capacidade produtiva e a qualificação profissional de
cada um. Ou seja, beneficiando de forma pessoal alguns funcionários.
Outra reclamação é
sobre o horário de refeição que não está sendo
cumprido e os trabalhadores estão sendo obriga-

dos a assinar um papel
de ponto garantindo que
estão tirando uma hora
de refeição, o que não
vem acontecendo.
Além disso, os trabalhadores estão convivendo com a insegurança.
Com a evasão de mão de
obra para outras empresas, a CSN está sendo
obrigada a contratar pessoal sem experiência. O
treinamento para esses
novos trabalhadores tem
se realizado em tempo
muito curto e, conforme
denúncia feita ao Sindicato, está comprometendo a segurança dos funcionários no ambiente de
trabalho.

Enquanto isso
em outra gerência...
O Sindicato está apurando alguns acontecimentos
envolvendo um gerente de
área. Há denúncias de que
está havendo assédio moral.
Esta direção entrou em contato com o responsável
pela área, já que são graves as reclamações e afetam
diretamente os trabalhadores.
As denúncias são de destrato e humilhação. Além disso, os funcionários são convocados para trabalhar meia
hora antes, o que é irregular.
Essas atitudes classificam assédio moral e, se forem comprovadas, o Sindicato tomará as providências cabíveis.

Sindicato apoia a Campanha
pela redução da

jornada de trabalho
Está em andamento em
todo o país a campanha
unificada de todas as centrais sindicais e sindicatos
em apoio ao Projeto de Lei
de Redução da Jornada de
Trabalho para 40 horas
semanais, que está tramitando no Congresso.
Estima-se que, se aprovado, este projeto vai gerar mais de 2 milhões de
novos postos de trabalho.
O sindicato convoca os

trabalhadores para assinar
o abaixo assinado que já
está nas sedes e sub-sedes

do Sindicato e nas portarias das principais empresas,
com os nossos diretores.

Comau
Problema do
ponto fechado
A denuncia dos trabalhadores da Comau, referente o problema do ponto fechado no serão, já
está sendo apurado
pelo sindicato.
Esta direção já marcou reunião com o Recursos Humanos da empresa para cobrar esclarecimentos, no próximo dia 27 de março.
O Sindicato publicará o resultado da
reunião em nosso boletim.

PLR da Inal
A Comissão de PLR da
empresa Inal se reuniu
ontem, dia 18, no escritório em Mogi para aprovar os critério de PLR.
Ficou acordado que a
PLR será paga no próximo dia 9 de abril. A parte variável será 124,28%
do salário. E a parte fixa
ficou no valor de R$
841,98. Além disso, o
atingimento da Inal em
Vola Redonda foi de
89,2%.
Veja abaixo o exemplo
de cálculo de um salário
de R$1.000,00:
1.000,00 x 1.24%=
1.240,00 + 841,98=
2. 081,98 x 0,8920=
R$1.549,69 (valor
referente a 10 meses)
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