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Notícias da Campanha Salarial 2008 na cst

Outra pernada?
CST quer repetir a dose:
1% de ganho real, INPC e
acordo por 2 anos
Das 51 cláusulas da Pauta de Reivindicações,
não houve avanços. Algumas foram
mantidas, outras emendadas, mas no geral
nada mudou.
Foram seis reuniões e muitos NÃOS.
A CST não aceitou antecipar a data base
Dia 07/10/2008. Depois de passar cinco reuniões negando as
para setembro; oferece 1% de ganho real
reivindicações, a CST fez uma proposta que não agradou.
agora e 1% em 2009. O sindicato já recusou
do grupo, em lucraO Sindimetal tentou ampliar a
e volta à negociação dia 13/10.
tividade, perdendo
licença maternidade/paternidade para

C

om um lucro líquido de 2,3
bilhões, EBITIDA de 4,4 bilhões,
um patrimônio líquido de 12,8
bilhões e uma receita líquida de 14,1
bilhões, o Grupo ArcelorMittal no Brasil
mostra que pode dar muito mais aos
seus empregados. Mas não é isso que
se viu nas reuniões de negociação do
acordo coletivo 2008/2009.
A empresa oferece o INPC de 7,04%
e ganho real de 1% agora, na data
base e mais 1% em 2009. A siderúrgica
garantiu que se os 1.600 empregados
que eram horistas quiserem voltar ao
regime de contração, vão poder optar.

Perdemos no ano passado
O acordo de dois anos, feito em
2006 fez os metalúrgicos da CST
perder, uma vez que o ganho real nas
outras empresas foi de 2 a 3%. Na CST
só tivemos 1%.
Precisamos lembrar sempre que a
CST é a primeira ,dentre as 60 empresas

apenas para duas, na
relação custo benefício, uma que tem
mina de minério própria e outra que
tem mina de carvão.

Quinzenal e PAR
O Sindicato pediu o retorno do
pagamento quinzenal, mas a CST nega,
“porque, segundo ela, o empregado
não quer”. Pediu que a negociação
do PAR seja feita diretamente com o
Sindicato, uma vez que a comissão é
composta pelo corpo gerencial; não
representa os trabalhadores e não tem
isenção. É figurativa.
O Sindicato quer que os trabalhadores decidam o PAR nas assembléias.
Porém, a comissão com 18 “chefes” e
um representante do sindicato é o que
tá valendo.

O capitalismo se renova a
cada dia para acumular sempre.
Porém, quando se trata de dividir,
o sistema é arcaico e inflexível

além do que garante a lei. A empresa
disse que não, pois já tem programas
que atendem essas e todas as outras
demandas sociais da nossa pauta.
Tentou instituir gratificações, mas
a empresa disse que já faz através do
seu plano de cargos e salários. Tentou
ampliar a segurança dos trabalhadores,
mas a empresa negou, alegando que
cumpre as Normas Regulamentadoras
(NR). O RH transforma a CST no “céu”.

Reduzir o piso salarial
A CST também propôs reduzir o piso
salarial que hoje é R$ 1.350. A empresa
alega que vai contratar mais 60 trabalhadores e quer pagar menos nos três
meses iniciais, em troca da formação
profissional.
A comissão de negociação recusou
inteiramente a proposta na mesa e
espera que a CST traga mais para a próxima reunião, no dia 13 de outubro, às 9
horas, na empresa
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Pesquisa mostra que trabalhadores na CST vão à luta
Responderam à pesquisa, feita pelo
Sindimetal, 834 metalúrgicos. Como você pode
ver nos gráficos, 89% têm disposição para lutar
com o Sindicato para melhorar o acordo com
a CST. Já 85% dos metalúrgicos acha que o
Sindimetal não deve aceitar a primeira proposta
A pesquisa foi feita durante as assembléias de aprovação de pauta, em
de reajuste feita pela siderúrgica.
frente à sede do Sindimetal

Patrões culpam crise nos
USA para não dar ganho real
Na negociação coletiva, os
trabalhadores repõem perdas,
decorrentes da inflação, e
conquistam ganho real por terem
batidos recordes de produção/
vendas e aumentado o lucro da
empresa nos últimos 12 meses.
Portanto, reivindicamos o que a
empresa já ganhou. Ou seja, o
passado.
O que vai acontecer daqui pra
frente não tem nada a ver com a
nossa negociação.
Esse
indiano é
mesmo um
mão de
vaca!

Todo ano é a mesma coisa. Os
patrões arranjam uma desculpa
para não valorizar os trabalhadores. Fazem de tudo para não mexer
nos lucros das empresas e repassar
ganhos através dos salários.
Esse ano, a CST disse que só dará
1% de ganho real porque com a crise lá nos Estados Unidos (USA) terá
prejuízos. Fica todo mundo especulando, mas ninguém tem certeza de
nada.
Não criticamos as empresas que
estão se prevenindo, afinal “ainda
não se sabe onde é o fundo do poço”,
como diz o economista da CBN,
Mauro Halfeld se referindo à crise.
Mas o que estamos reivindicando
é reajuste salarial e ganho real baseado nos resultados já obtidos pela
Siderúrgica, anteriores à crise. Portanto,“não caia nessa conversa”.
E hora de lutar para melhorar os
salários e os benefícios sociais dos
Acordos e Convenções Coletivas de
Trabalho.

Fale com o Sindimetal. Denuncie irregularidades
Sindicato dos Metalúrgicos-ES - Rua do Rosário,
100 - Centro - Vitória/ES Tel.: 27 3223-0744 - Fax: 27
3223-9404 e Rua Tancredo Neves, S/N, CEP 29163-267
São Diogo I, Serra/ES. Tel.: 27 3228-5287 e 3241-2355
Acesse o site: www.sindimetal-es.org.br
Responsáveis: A Diretoria
diretoria@sindimetal-es.org.br
Produção: T&T Comunicação. Tel.: 27 3084-5666
Equipe: Jornalista: Tânia Trento (DRT-ES nº 341/86)
Redação - imprensa@sindimetal-es.org.br
Tiragem: 4,5 mil Exemplares.
Impressão Gráfica Ita 27 3222-2499
Subsede Aracruz : Av. Venâncio Flores, 1.537 2º andar Centro. CEP: 29190-000 Tel:. (27) 3256-4823.
Atendimento de 8h às 17h
Subsede Linhares: Rua Av. Rufino Carvalho, nº 1. 124,

Edifício Pasteur, sala 303, Centro . Tel.: (27) 3264-3733
Atendimento de 8h às 17h
Subsede em Anchieta: Rua Ricardo Rosa de
Oliveira, S/N, Bairro Justiça 1. Tel. (28) 3536-1785.
Atendimento de 8h às 17h. Homologações às
quartas-feiras, de 8h às 12 horas
Subsede em Cachoeiro de Itapemirim: Praça Mauro
Toleto Machado n° 01, Edifício Pietá, sala 101 Centro.
Atendimento de 13h às 17h quinzenalmente.
Para marcar homologações ligue 27 3228-5287 e 32412355 e agende horário com as telefonistas Luciana e Edilene.
Posto avançado em Colatina: Rua Geraldo Pereira,
nº 194, no prédio da Rádio Difusora, sala 305,
Centro. Tel.: (27) 3711-0258.
Atendimento quinzenal, sempre na 5ª feira.
Ligue e agende horário.

Negociações no
Sindifer, Belgo e
Samarco
O Sindimetal está negociando
com outras empresas e sindicatos
patronais. E é o mesmo chororô
de sempre. Patrão não gosta de
colocar a mão no bolso. Mas a
mobilização dos trabalhadores é
que faz a mudança, a diferença

Para os Contratados
No Sindifer, as cláusulas sociais e de
condições de trabalho foram discutidas,
mas nada foi definido. A próxima reunião
será dia 14, terça-feira, em que os patrões
irão trazer propostas para essas indefinições. Na quinta-feira, dia 16, começamos
as discussões das cláusulas salariais e econômicas. Fique atento, pois iniciaremos
as assembléias, assim que tivermos uma
proposta decente para analisar.

ArcelorMittal - Belgo
Na Belgo foram realizadas apenas três
reuniões, uma vez que a empresa vem negligenciando a negociação. A empresa cancelou outras três reuniões e as discussões estão
atrasadas. Além disso, do que foi discutido,
nada foi aceito pela empresa, que se esconde
atrás de um código de conduta, em que a
“conduta” atende somente aos interesses
patronais. Temos nova reunião no dia 9/10.

Reunião dia 13 na Samarco
Na segunda-feira, dia 13, o Sindicato se reune com a empresa para ouvir
nova proposta, já que os trabalhadores recusaram 8,5% de reajuste mais
um abono de R$ 1200,00.

