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Todos à assembléia amanhã
para deliberar a pauta
do Acordo Coletivo
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A conquista de um re-
ajuste salarial justo é um
dos desafios que o Sin-
dicato e os trabalhado-
res da CSN e contrata-
das vão enfrentar nessa
Campanha Salarial. E
um dos passos a serem
dados é a participação
de todos na assembléia
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para aprovação da pau-
ta de reivindicações.

A assembléia será re-
alizada no próximo dia
4 de abril, na Passagem
Superior da UPV. Para os
trabalhadores da CSN a
assembléia esta marca-
da às 17h, em primeira
convocação, e às

17h30, em segunda
convocação. E os traba-
lhadores das empresas
contratadas têm assem-
bléia às 17h45, em pri-
meira convocação, e às
18h, em segunda convo-
cação.

Pela luta que teremos
por nossas reivindica-

Lucro da CSN é 150% superior
ao do ano passado

ções e direitos é que a
assembléia para apro-
vação de pauta se re-
veste de importância.
Todos devem estar pre-
sentes para contribuir
em mais um passo da
nossa Campanha Sala-
rial. Em busca de au-
mento real já!

Conforme publicado no informativo da CSN,
no dia 11/3/2008, a empresa registrou um dos
maiores lucros de sua história.   E não dá para
deixar passar a contribuição dos trabalhadores
neste processo. E que está merecendo ser mais
valorizada pela direção da empresa.

O sindicato está iniciando a campanha salari-
al de 2008 e espera que esta valorização apa-
reça durante as negociações por um aumento
real, que reflita verdadeiramente o valor dos
profissionais da empresa, que garantiram mui-
to dinheiro nos bolsos de seus acionistas.
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 PLR dos trabalhadores da CSN
deverá ser paga até o dia 9 de abril

A CSN já chegou a pa-
gar aos seus funcionári-
os até 10% de seu lucro
líquido.

Com o tempo, a empre-
sa percebeu que o trabalha-
dor teria, em média, mais de
dez salários de PLR, e fez a
mudança para Ebtida (gan-
hos antes de juros, impos-
tos, depreciação e amortiza-
ção), diminuindo assim o
ganho do trabalhador. E ven-
do que, mesmo com a mu-
dança, avaliou que a parti-

Diferenças salariais em áreas
estratégicas da CSN

O sindicato tem recebi-
do várias denúncias de ver-
dadeiras barbaridades co-
metidas na guarda patrimo-
nial, área estratégica da
empresa. São várias, desde
a proteção dos afilhados do

coronel na questão salarial,
pressão para que os traba-
lhadores assinanem um do-
cumento afirmando que es-
tão tirando uma hora de
refeição, até a proibição dos
guardas de se associar ao

cipação do trabalhador, em
média, de sete salários, ain-
da estava muito alta. Alterou
novamente, estabelecendo
que deverá ser calculada
em, no máximo, duas folhas
de pagamento. Agora, re-
centemente, passou a ser
distribuída da seguinte for-
ma: 25% em valor fixo e
mais, 75% a ser distribuído
em remuneração variável
(salário e mais vantagens) a
cada empregado.

O sindicato entende que

o grande problema ainda
está na forma como a co-
missão é eleita: são vinte e
dois membros, onze indica-
dos pela empresa e seis
membros eleitos  pelos tra-
balhadores da CSN. E mais,
cinco representantes dos
sindicatos regionais. É bom
ficar claro que esta defini-
ção foi feita na gestão pas-
sada e que, a partir de ago-
ra, esta direção tentará au-
mentar a participação dos
trabalhadores.

Sindicato dos Metalúrgicos.
A direção deste Sindica-

to alerta a este coronel que
o tempo da ditadura aca-
bou. E já está tomando as
providências para solucio-
nar estes problemas.

 O sindicato co-
brou da empresa Co-
mau o pagamento
das horas extras dos
funcionários da em-
presa.

Caso continuem os
problemas, os traba-
lhadores deverão de-
nunciar ao sindicato
que tomará as medi-
das cabíveis.

PLR e
DSR

A solicitação dos
trabalhadores quanto
a PLR e a DSR já foi
encaminhada ao RH
da empresa, que de-
verá dar uma respos-
ta quanto às condi-
ções para o paga-
mento da DSR e a an-
tecipaçãoda PLR até
no máximo dia 15/
04/08.

Nas últimas semanas, a
alimentação nos refeitórios
da CSN vem perdendo a
qualidade e no atendimento
está faltando alimento na
rampa, talheres, limpeza das
bandejas e no piso, além da
qualidade do lanche dos fun-

Refeitórios da CSN

Recebemos varias re-
clamações quanto à fal-
ta de vagas no estaciona-
men to  da  en t rada  do
Conforto (zona Leste). Foi
verificado que existem 52
vagas, porém não há eti-
quetas para essas vagas.

Estacionamento da CSN
Tendo o funcionário que
deixar seu carro na pista
ou próximo à entrada da
guarita, onde vários car-
ros já foram multados.

Além do transtorno da
falta de vagas, muitos re-
to rnam após  às  8h ,

quando saem as equipes
de “ZERO” hora para co-
locar seus carros para
dentro afim de evitar que
seu carro seja roubado.

A direção do sindica-
to já entrou em contato
com o RH da empresa,

que informou que já foi
solicitada ao responsável
pelo setor a emissão de
etiquetas. E em função
da demanda o ideal seria
a empresa analisar a am-
pl iação dos estaciona-
mentos.

cionários do turno.
O sindicato alerta aos

gerentes que a qualidade da
alimentação dos funcionári-
os é responsabilidade de
cada gerência, principal-
mente daqueles que são pa-
drinhos dos refeitórios. É ne-

cessário que não deixem cair
a qualidade. Todos os usuá-
rios são inspetores de quali-
dade da alimentação. E,
caso haja desvio, reclame na
hora e registrem, informan-
do ao Sindicato através do
ramal  CSN  4443 ou  6556.


