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ACORDO COLETIVO DA CSN - 2013/2014

95,7% dos metalúrgicos
rejeitam a proposta

indecente da Companhia
Trabalhadores da CSN

rejeitam mais uma vez a
proposta apresentada pela
empresa para o acordo coletivo
2013/2014.

A tentativa de manobra da
empresa para retirar dos
trabalhadores o direito a 70%
de adicional de férias foi
novamente derrotada. Quase
na sua totalidade, 95,7% dos
metalúrgicos  disseram não à
proposta indecente da empresa,
que prejudicaria o trabalhador
em seus direitos conquistados
ao longo dos anos.

Participaram da votação
6.598 funcionários, sendo que
6.317 disseram não, 270

disseram sim, 7 foram nulos e 4
votaram em branco.

O sindicato informa que a
empresa prorrogou a data-base
por mais 15 dias e que neste
prazo estará apresentando nova
proposta. E, independente da
proposta apresentada, o
sindicato colocará na cédula de
votação também a opção de
greve.

É bom que o trabalhador
entenda que a Lei de Greve
funciona da seguinte maneira:
o sindicato deverá publicar o
edital com 72 horas de
antecedência da assembléia
que deverá aprovar ou não a
proposta da empresa. Caso a

opção de greve saia vitoriosa,
o sindicato deverá notificar a
empresa e após 48 horas
estará apto a parar as
atividades da empresa.

O presidente do sindicato,
Renato Soares, comenta o
resultado da votação: “Apesar
das artimanhas que a empresa
cria todos os anos na campanha
salarial, o metalúrgico da CSN
não é bobo e sabe que não
precisa sair aprovando um
acordo que vai prejudicá-lo mais
a frente. Vamos esperar que a
próxima proposta seja séria e que
a empresa demonstre algum
respeito pelos trabalhadores.
Senão o bicho vai pegar”.
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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
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1º prêmio: liquidificador
2º prêmio: batedeira
3º prêmio: ventilador
4º prêmio: sanduicheira

Realização: Sindicato dosRealização: Sindicato dosRealização: Sindicato dosRealização: Sindicato dosRealização: Sindicato dos
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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

 SINDICATO INFORMA:

Assistência Jurídica sobre
“Hora de Refeição” da CSN

terá 50 senhas de
atendimento por dia

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense
informa que a partir da semana que
vem o atendimento jurídico sobre
o processo da “Hora de Refeição”
da CSN será feito através da
distribuição de no máximo 50
senhas, sendo 25 para o
atendimento na parte da manhã e
25 atendimentos na  parte da tarde.

A decisão foi tomada em
função do tempo de atendimento
que cada trabalhador precisa ter

para troca de informações e
esclarecimentos. Garantindo assim
melhor qualidade no atendimento.

Portanto, do dia 25/6, o
atedimento ao trabalhador da
CSN que faz parte do processo da
“Hora de Refeição” deverá
comparecer a sede do sindicato
ainda pela manhã para garantir
uma das 50 senhas para o
atendimento, que permance
sempre às 3ª e 4ª feiras, no horário
de 8h às 12h e das 14h às 17h.

Sindicato apoia evento que
vai debater a contaminação
do bairro Volta Grande IV

O Sindicato dos Metalúrgicos
está apoiando a realização de
um debate, promovido pelo
Conselho Municipal dos Direitos
Humanos de Volta Redonda,
sobre a contaminação do bairro
Volta Grande IV.

O evento vai acontecer na
próxima terça-feira (25/6), às

17h, no Auditório da Prefeitura
de Volta Redonda (Praça Sávio
Gama, 53 - Aterrado). E contará
com a participação especial do
engenheiro João Thomaz.

É fundamental a participação
dos moradores e interessados no
tema, que poderão esclarecer
suas dúvidas.

Ganhos
indiretos, como
vale-refeição,
crescem mais
nos acordos

salariais
Segundo dados, as negociações salariais

com data-base neste primeiro semestre têm
conseguido, em geral, ganhos reais menores
do que os do ano passado, principalmente
devido à base elevada de 2012 e à inflação
em alta. Com as margens mais apertadas
neste ano, as categorias tentam compensar
com o que os economistas chamam de
salário indireto. A elevação generalizada nos
preços dos alimentos e a demanda por mão
de obra qualificada em alguns setores têm
garantido reajustes de até 25% nos tíquetes-
alimentação e ganhos em cláusulas sociais
como auxílios para saúde, creche e compra
de cesta básica.

O supervisor técnico do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese) no Pará, Roberto
Bentes, informa que os acordos fechados até
maio no Estado conseguiram pelo menos
recuperar a inflação do período. Em abril, o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) acumulado em 12 meses chegou a
7,16%. Em 2012, na mesma comparação,
o aumento do indexador era de 4,88%.

Nos setores em que a demanda por mão
de obra está mais pressionada, os ganhos
com benefícios têm sido ainda maiores. Os
trabalhadores da construção civil do Rio de
Janeiro obtiveram 9% de reajuste salarial e
21,2% no tíquete-alimentação, de acordo
com dados do Dieese.

Segundo o presidente do sindicato, Renato
Soares: “Isso é mais uma reposição de perdas
do que uma compensação pelos reajustes
menores. Sabemos que a inflação elevada
dificulta na mesa de negociação e o ítem
alimentação é uma alternativa a ser levada
em consideração. São os chamados ganhos
indiretos”.


