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ACORDO COLETIVO DA CSN - 2013/2014
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na Praça Juarez Antunes, os trabalhadores terão a opção de aprovar tal proposta ou partiremos para a GREVE!na Praça Juarez Antunes, os trabalhadores terão a opção de aprovar tal proposta ou partiremos para a GREVE!na Praça Juarez Antunes, os trabalhadores terão a opção de aprovar tal proposta ou partiremos para a GREVE!na Praça Juarez Antunes, os trabalhadores terão a opção de aprovar tal proposta ou partiremos para a GREVE!na Praça Juarez Antunes, os trabalhadores terão a opção de aprovar tal proposta ou partiremos para a GREVE!
O sindicato e a CSN

estiveram reunidos nesta
terça-feira (25), no antigo
Escritório Central, para dar
andamento às negociações
do Acordo Coletivo 2013/
2014. A empresa apresentou
três propostas, sendo que
duas delas foram recusadas
ainda em mesa, porque não
ofereciam reajuste salarial
retroativo a maio, que é uma
das exigências do sindicato.
Com isso, apenas uma
proposta - que oferece o

Agora vai ou racha!

reajuste retroativo a maio,
respeitando a data base da
categoria - será apresentada
aos trabalhadores. O
sindicato exigiu ainda que
a CSN retirasse da proposta
a incorporação do abono de
70% de férias nos salários.

Os trabalhadores irão
dizer se concordam com o
que a empresa está
oferecendo ou se votam pela
greve. O sindicato já deu
andamento aos trâmites
necessários, de acordo com

a Lei de Greve, e publicou o
edital (ver abaixo). Se os
trabalhadores optarem pela
paralisação, a CSN será
notificada e, dentro de 48
horas, a greve poderá ser
iniciada.

O sindicato sempre
prioriza a negociação mas,
quando o diálogo não
avança, se torna necessário
tomar algumas medidas
para garantir um acordo
coletivo de trabalho digno
para os trabalhadores.

VEJA A PROPOSTA:
>REAJUSTE SALARIAL –  7,16%
(INPC), retroativo a maio/2013.
Os salários acima de R$ 7 mil terão
um teto de reajuste de R$500;

> PISO SALARIAL  – Reajuste de
17,7%, passando de R$900 para
R$1060;

>CARTÃO ALIMENTAÇÃO – R$
295, retroativo de maio, com 5%
de participação do trabalhador. E
mais duas cargas extras de R$ 250,
em julho/2013 e janeiro/2014,
sem a participação do funcionário.
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Denominado de “SOS Aposentadoria”, a Fede-ração dos
Trabalhadores Aposentados e Pensio-nistas do Rio Grande
do Sul (Fetapergs) propôs um projeto de lei que vai permitir a
correção dos benefícios para que os valores recebidos pelos
aposentados voltem a ter o mesmo percentual em relação
ao teto previdenciário da época da concessão. 

Por exemplo, o trabalhador quando se apo-sentou
ele recebia 90% do teto previdenciário da época, ele
hoje não ganha essa proporção. Recebe menos. Com
a aprovação da proposta, o aposentado voltaria a ter
um benefício que correspondesse a 90% do teto atual.

Projeto ‘SOS
Aposentadoria’ propõe

corrigir benefícios

O Sindicato tomou
conhecimento das novas
regras para benefícios do
Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS). As
regras foram criadas para
uniformizar a análise de
processos de reconhe-
cimento ou revisão de
pedidos de benefícios
previdenciários com
indícios de irregulari-
dades, como fraude.

Segundo o INSS, se o
responsável não for
identificado pela Agência
da Previdência Social,
cópia digital da apuração
deverá ser enviada para

INSS divulga novas
regras para análise

de benefícios
a Polícia Federal, que
assumirá a investigação.
E, no caso de identifi-
cação, será feita notifi-
cação com a descrição da
irregularidade detectada. E
caso haja indício de fraude,
o processo será envaido à
Procuradoria Federal
Especializada junto ao INSS
para análise e elaboração
de notícia-crime.

Quando não se tratar de
fraude, o levantamento dos
valores recebidos indevida-
mente será efetuado, retro-
agindo cinco anos, contados
da data de início do
procedimento de apuração.

Ontem (25), o metalúr-
gico Eduardo Vilarinhos,
de 32 anos, foi atropelado
e morto por uma carreta
na BR 393. Ele chegou a
ser socorrido pelo Corpo
de Bombeiros mas não
resistiu e morreu no fim da
manhã de ontem, no
hospital São João Batista.

Eduardo, técnico de
abastecimento na CSN, foi
atropelado quando tentou
passar entre uma carreta
e um carro em frente à
passagem superior.

O sindicato lamenta o
trágico acidente e se coloca
à disposição dos familiares
para a assistência que se
faça necessária. Nas pala-
vras do presidente Renato
Soares “Era um jovem

Sindicato lamenta morte
de metalúrgico da CSN

trabalhador que, infeliz-
mente, sofreu este aciden-
te e não resistiu. A BR 393
é uma via muito perigosa,
onde transitam muitos
caminhões, e requer muita
atenção dos trabalhadores”.

Recentemente, ocorreu
outro acidente com um
trabalhador, que dirigia uma
moto a caminho da em-
presa. “Temos que alertar o
trabalhador sobre os peri-
gos de dirigir moto. Pre-
cisamos chamar atenção
tanto do poder publico
como da empresa e fazer
uma campanha voltada a
todos trabalhadores mo-
tociclistas que utilizam o
veículo como transporte
diário”, conclui Laércio, dire-
tor de saúde do sindicato.
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Dia 4 de julho, às 15 horas,
na sede do Sindicato do Retiro
(Av. Antonio de Almeida, 603)
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1º prêmio: liquidificador
2º prêmio: batedeira
3º prêmio: ventilador
4º prêmio: sanduicheira
5º prêmio: edredon
6º prêmio: micro-ondas
7º prêmio: poupança de R$ 1.000
8º prêmio: poupança de R$ 1.500
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Processo “Hora de Refeição”
Os trabalhadores que não puderem

comparecer ao sindicato para verificarem o
andamento de seu processo poderão agora
fazê-lo pelo telefone (24) 2102-2803. Os dias
e horários continuam os mesmos: terças e
quartas, das 9h às 12h (com o Dr. Maurício) e
das 14h às 17h (com a Dra Stela).


