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A CSN parece que gos-
ta de andar na contra-
mão, quando o assunto é
reconhecer o valor de seus
colaboradores.

Na segunda rodada de
negociações, quarta-feira,
dia 16, a Comissão de Ne-
gociação teve a coragem
de oferecer apenas a repo-
sição do INPC do período
de maio/2007 a maio/
2008, que deve ficar em
torno de 5%.

O sindicato recusou a
proposta na mesa e se ne-
gou a levá-la a apreciação
dos trabalhadores, por en-
tender que não reflete a re-
alidade, tanto da �saúde�
financeira da CSN, quanto
da perspectiva de cresci-
mento do setor metalúrgi-
co. Como também em
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Sindicato diz não
à proposta da CSN

comparação aos acordo
fechados em outras cate-
gorias em nível nacional.

Os metalúrgicos têm
acompanhado nos infor-
mativos do sindicato que a
maioria das empresas da
região vem fechando bons
acordos salariais. As em-

presas têm oferecido repo-
sição do INPC e mais um
percentual de aumento
real, além de abono. E se
forem comparados ao lu-
cro destas empresas com
o da CSN, dará para ver
que há bastante diferença.

O sindicato afirma que

acordo salarial sem aumen-
to real está descartado. E
alerta aos companheiros que
a mobilização é fundamen-
tal para conseguir  fazer um
bom acordo. E reafirma seu
compromisso com a catego-
ria, mantendo-se aberto para
a negociar com a empresa.

O departamento jurídico
do sindicato recorreu a justi-
ça para anular o edital que
convocou a eleição da comis-
são da PLR, que está marca-
da para acontecer entre os
dias 24 à 28 de abril. A de-
cisão do sindicato, que ado-
tou a mesma ação nas em-
presas Sankyu  e SBM, se ba-
seou na lei 10101, em seu
art. 2º, parágrafo 2º, que diz:

Sindicato recorre à justiça
Eleição da comissão da PLR 2008/2009

a participação nos lucros e re-
sultados será objeto de nego-
ciação coletiva (pelo sindicato),
ou comissão eleita pelos traba-
lhadores.

Já vínhamos alertando que
a comissão, por não ter esta-
bilidade, acaba aprovando
sempre a proposta da empre-
sa. E que a forma de garantir
o mínimo de equilíbrio na
mesa de negociação da PLR

é a negociação coletiva, atra-
vés do sindicato.

Todas as mudanças apro-
vadas na distribuição da PLR nos
últimos anos,  o trabalhador do
chão da fábrica só levou prejuí-
zo. Primeiro trocaram os 10%
dos dividendos para 2,5 EBITI-
DA. Depois reduziu para ape-
nas duas folhas, sendo 50% em
partes iguais e 50% proporcio-
nal ao salário. Ano passado veio

outra, que resultou na mer-
reca da PLR, que foi paga no
último dia 9/4, que  manteve
duas folhas mas, modificou
a distribuição em 25 % em
partes iguais e 75%  propor-
cional ao salário.

No despacho do Juiz, ele
pede à empresa para se
pronunciar e colocou a elei-
ção sob judice, até o julga-
mento do mérito.
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Adiantamento da PLR

Evasão da mão-de-obra da CSN

A direção da empre-
sa Comau propôs ao sin-
dicato, na última quar-
ta-feira, dia 16, que o
pagamento do adianta-
mento da PLR só seria

feito se o sindicato acor-
dar o valor total para o
ano de 2008. Sendo a
proposta de valor total de
R$ 880,00, que é o mes-
mo do ano passado.

O sindicato recusou a
proposta imediatamen-
te. E ficou acertado que
a empresa iria rever o
valor da PLR e informa-
rá ao sindicato.

Comau

Descanso semanal remunerado

Evasão da mão-de-obra na CSN é notícia de jornais de circulação nacional.
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Ficou acordado que o
pagamento da DSR será
feito nos meses junho, julho
e agosto próximos. Sendo

que, aqueles que têm a re-
ceber até o valor de R$ 200
são os que receberão em ju-
nho; os que têm a receber

entre R$ 201 até R$ 500
em julho; e os que recebe-
rão acima de R$ 500 se-
rão pagos em agosto.

Contra as irregulari-
dades ocorridas na
agência do INSS em Vol-
ta Redonda, o sindicato
estará realizando uma
manifestação na frente
do posto localizado à Av.

Sindicato fará manifestação em
frente ao INSS em maio

Getúlio Vargas, 403 (pró-
ximo à Light). Esta atitude
é em repúdio aos indeferi-
mentos de aposentadorias,
auxílio doença, perícia fei-
ta sem a presença do se-
gurado, entre outras.

Por isso, o sindicato
está convocando a todos
e, em breve, estará infor-
mando a data e o horá-
rio para que todos parti-
cipem desta luta pelos di-
reitos dos trabalhadores.

Vestiário
da Aciária
(GGMA-GLA)

Sobre a denúncia dos tra-
balhadores sobre as condi-
ções de higiene do vestiário da
Aciária, na UPV, o sindicato
foi informado que já existe
verba para a reforma geral.

Já foi feito recadastramento
dos funcionários e já existe um
orçamento para as reformas.

Magnesita

O Sindicato convoca os
trabalhadores da empresa
Magnesita Service para parti-
cipar da assembléia que vai
acontecer no dia 22/4 (terça-
feira), às 18h, na Sede do Sin-
dicato (Rua Gustavo Lira, 9 -
Centro - Volta Redonda).

Assembléia
para deliberar

a PLR

A paciência da direção do
sindicato se esgotou. Desde
que começamos a denunci-
ar as atrocidades cometidas
por este coronel em cima dos
trabalhadores da guarda
patrimonial, que não são
seus protegidos a violência
aumentou.

Ontem, o sindicato rece-
beu nova denúncia de humi-
lhação, só que agora o qua-
dro se agravou. Um vigilante
quase foi agredido por um
guarda da FAR, além de fa-
zer ameaças dizendo que iria
resolver o assunto na rua, fora
das dependências da CSN.

O sindicato solicitou uma
reunião com a direção da
empresa para tratar direta-
mente deste assunto. E esta-
rá tomando todas as provi-
dências que já havia informa-
do que iria tomar.

Guarda
patrimonial da CSN


