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ACORDO COLETIVO CSN 2013/2014

Depois que a CSN prorrogou a data-base
até 14/6 – o que na prática foi inerte, pois
nesse tempo o sindicato não foi chamado
para negociação – a empresa até que enfim
deu as caras, na sexta-feira (14/6), marcando
uma reunião para ontem (17/6), no Novo
Escritório Central (onde funcionava o
Refeitório Central).

Depois de uma negociação de mais de

E a brincadeira continua!
duas horas, o “avanço” na proposta
apresentada pela empresa foi insignificante.
Para não ser intransigente, o sindicato está
colocando a proposta em votação mais uma
vez, dia 19/6 (quarta-feira), das 6h às 18h30,
em escrutínio secreto, na Praça Juarez
Antunes. A orientação do sindicato é que
novamente o trabalhador dê um grande
NÃO.

Veja a proposta indecente da empresa:
> Reajuste Salarial: Pelo INPC (7,16%), a ser aplicado em julho/

2013, com teto máximo de reajuste de R$ 400,00;
> Cartão Alimentação: aumento de R$ 275,00 para R$ 290,00,

retroativo a maio/2013. Mantida a participação de 5% do
trabalhador. Crédito adicional de R$ 150,00 em dezembro/2013,
sem participação.

> Incorporação da diferença da bonificação de férias (que a CLT diz
1/3 do salário e a empresa paga 70%, sendo uma diferença de
36,77%) no salário do trabalhador. O que resultaria em um
aumento de aproximadamente R$ 2,75%.

Renato assume compromiso com os trabalhadores:
O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Renato

Soares, assume com os trabalhadores um compromisso que já deixou bem
claro para a CSN:

1º: Este sindicato não está aqui para entregar os direitos dos
trabalhadores – essa era a política praticada pela gestão anterior que
Renato mais condenava quando era oposição e, até hoje, os trabalhadores
não tiveram nenhum direito retirado, nem na crise de 2008, quando a
CSN fez de tudo para tirar os direitos e voltar com o turno de 8h Isso quer

dizer que o sindicato não vai ceder à pressão! A bonificação de férias vai continuar a
ser paga a 70%.

2º: Nossa data-base é maio! Não será aceito acordo algum que não seja retroativo a 1º de maio.

3º: Banco de Horas – todos sabemos que muitos dos trabalhadores do turno são buscados
em casa para trabalharem em suas folgas e ficam depois do horário, gerando assim muitas
horas-extras, que já viraram parte e seus salários e do seu padrão de vida. Por isso, o sindicato
não concorda com o Banco de Horas. Se o pessoal da área administrativa se interessar pela
criação do Banco de Horas – para poderem viajar ou aumentarem seu descanso – podemos
pensar em realizar um plebiscito com o pessoal do administrativo, mas apenas para eles.
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Pagamento dos processos de PLR
e Hora de Refeição da CSN

O presidente do Sindmetal-SF irá marcar uma
reunião com o Juiz do Trabalho e o Ministério Público
do Trabalho para buscar uma alternativa para a
questão dos associados ao sindicato que estão com
processos abertos. Não é justo que o sindicato entre
com ações coletivas que tratam igualmente associados
e quem nunca foi associado.

Aqueles que são sócios se sentem otários, pois
pagam 1% de seus salários ao sindicato como
mensalidade e tem, na justiça, os mesmos benefícios
de quem não paga. O objetivo é que, quem não for
sócio, tenha suas ações extintas, ou seja, o trabalhador
que não for sócio não terá o direito de receber, uma

vez que as ações são movidas pelo sindicato.
Todos sabem que o trabalhador não entra com ação

contra a empresa que ainda trabalha, devido à
represália, só faz isso quando sai. O sindicato, como
representante legal dos trabalhadores, cumpre essa
função e garante o direito de todos, até então tratando
igual sócios e não sócios. Você que é sócio, acha justo?

A partir de agora a prioridade de atendimento e
recebimento nos processos que o sindicato entrou é
dos sócios! Contratar escritórios de advocacia no Rio
de Janeiro e em Brasília, bem como entrar com
recursos na 1ª e 2ª instância geram custos, bancados
apenas pelos sócios.

Veja as perguntas mais frequentes sobre como
proceder para recuperar as perdas do FGTS

Como faço para entrar com a ação?Como faço para entrar com a ação?Como faço para entrar com a ação?Como faço para entrar com a ação?Como faço para entrar com a ação?
Você deve procurar o sindicato da sua categoria munido dos

documentos abaixo, para participar da ação coletiva.

Quais os documentos necessários?Quais os documentos necessários?Quais os documentos necessários?Quais os documentos necessários?Quais os documentos necessários?
Cédula de Identidade, comprovante de endereço, PIS/PASEP

(cópia da CTPS), Extrato do FGTS (Caixa Econômica Federal) e Carta
de Concessão do Benefício (no caso dos aposentados).

Quem tem direito à revisão?Quem tem direito à revisão?Quem tem direito à revisão?Quem tem direito à revisão?Quem tem direito à revisão?
Todo brasileiro que tenha tido algum saldo em seu FGTS entre

1999 e 2013, esteja ele aposentado ou não.

Quanto eu tenho direito a receber?Quanto eu tenho direito a receber?Quanto eu tenho direito a receber?Quanto eu tenho direito a receber?Quanto eu tenho direito a receber?
Os valores dependem de caso a caso, de acordo com o período

em que o trabalhador possuiu valores depositados no FGTS. Há casos
em que a atualização chega a 88,3% do valor do fundo.

Eu poderei sacar o dinheiro?Eu poderei sacar o dinheiro?Eu poderei sacar o dinheiro?Eu poderei sacar o dinheiro?Eu poderei sacar o dinheiro?
Tudo vai depender de como a Justiça decidirá. Porém, o FGTS possui

regras específicas para os saques. A tendência – como aconteceu no
acordo de 2001 – é que só possam sacar os recursos os trabalhadores
que já adquiriram esse direito, como os demitidos sem justa causa e os
aposentados. Em outros casos, a vitória na Justiça significará o aumento
do valor do fundo, para quando o trabalhador puder sacá-lo.

O sindicato lembra que a prioridade nesses processos serão só os associados

Festa JulinaFesta JulinaFesta JulinaFesta JulinaFesta Julina
dos Aposentados e Pensionistasdos Aposentados e Pensionistasdos Aposentados e Pensionistasdos Aposentados e Pensionistasdos Aposentados e Pensionistas

Dia 4 de julho
a partir das 15h
Na sede do Sindicato do Retiro
(Av. Antonio de Almeida, 603)

Música ao vivo com
Ziza e bandaZiza e bandaZiza e bandaZiza e bandaZiza e banda

Cheiro deCheiro deCheiro deCheiro deCheiro de
RelvaRelvaRelvaRelvaRelva

Bingo com cartelas grátis.Bingo com cartelas grátis.Bingo com cartelas grátis.Bingo com cartelas grátis.Bingo com cartelas grátis.
Apenas para sócios do sindicatoApenas para sócios do sindicatoApenas para sócios do sindicatoApenas para sócios do sindicatoApenas para sócios do sindicato

1º prêmio: liquidificador
2º prêmio: batedeira
3º prêmio: ventilador
4º prêmio: sanduicheira

Realização: Sindicato dos Metalúrgicos / Gestão Renato Soares RamosRealização: Sindicato dos Metalúrgicos / Gestão Renato Soares RamosRealização: Sindicato dos Metalúrgicos / Gestão Renato Soares RamosRealização: Sindicato dos Metalúrgicos / Gestão Renato Soares RamosRealização: Sindicato dos Metalúrgicos / Gestão Renato Soares Ramos
Apoio: Drogaria RetiroApoio: Drogaria RetiroApoio: Drogaria RetiroApoio: Drogaria RetiroApoio: Drogaria Retiro

5º prêmio: edredon
6º prêmio: micro-ondas
7º prêmio: poupança de R$ 1.000
8º prêmio: poupança de R$ 1.500

Obs: Assim que a Força Sindical nacional ganhar essa ação, da qual o Sindmental-SF
também faz parte, os associados serão chamados ao sindicato para trazerem seus

documentos e se qualificarem ao processo.


