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Sindicato derruba a
eleição da PLR da CSN

A justiça atende ao sin-
dicato e anula a eleição
da PLR convocada ilegal-
mente pela CSN. Hoje,
dia 25, o juiz Titular da
3ª Vara do Trabalho, Dr.
Hugo Schiavo, determi-
nou que a CSN suspen-
desse a eleição da comis-
são, que estava aconte-
cendo desde ontem.

A eleição ocorria de for-
ma irregular e antidemocrá-
tica e o juiz entendeu que a
CSN não tem legitimidade
para convocar uma eleição
que não atenda aos proce-
dimentos contidos no Art.
2º da Lei 10.101.

Na decisão ficou deter-
minado que a empresa
deve convocar novas elei-
ções em um prazo de 30
dias, com o intuito de ou-
vir os empregados de ma-
neira democrática e que,
assim, possam escolher o
meio pelo qual querem
que seja estabelecida a
comissão da PLR.

Esta decisão prova que
a forma autoritária, unila-
teral e arbitrária que a
empresa vem conduzindo
as eleições da Comissão
de PLR desrespeita a Cons-
tituição, que está em vi-
gência há 20 anos.

A eleição que a CSN
terá que realizar vai ser
para tão somente ouvir
os empregados  que vão
decidir a maneira que
querem que seja estabe-
lecida a PLR. Devendo o
trabalhador votar se re-
jeita a forma que a CSN
estabeleceu a comissão;
se os trabalhadores que-
rem uma negociação co-
letiva (sindicato); se de-
seja uma comissão nos
moldes oferecidos no
Chama 198, da empre-
sa; eleição de uma co-
missão formada por
membros escolhidos pela

empresa e pelos empre-
gados, que na cédula,
constando os nomes; e,
finalmente, a aceitação
irrestrita pela empresa e
pelos empregados do
que for aprovado.

Isso tudo significa que
os trabalhadores terão
uma eleição com cédula
e não pela intranet, aca-
bando com a identifica-
ção do eleitor. Garantin-
do o seu direito de votar
livremente.

É lógico que desta forma
o sindicato poderá acompa-
nhar e fiscalizar a eleição e
a apuração dos votos.
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