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Apesar da insistente interferên-
cia do sindicato nas negociações
do PPR (Programa de Participa-
ção de Resultados), a Comissão
aprovou o valor apresentado pela
empresa, ontem, dia 21.

Nas últimas semanas, logo após
a empresa divulgar que previa
um multiplicador de 0,92 do sa-
lário base de cada trabalhador, a
ser pago em duas parcelas, o sin-
dicato entrou em cena na tenta-
tiva de pressionar a empresa e
conseguir um valor mais justo.

A direção do sindicato chegou a
adiar a assembleia dos trabalha-
dores, que seria na quinta-feira
(17), na expectativa de que a
empresa viesse a oferecer uma
proposta que atendesse às ex-
pectativas dos trabalhadores.

Comissão aprova
proposta da CSN

NEGOCIAÇÃO DO PPR

Na última sexta-feira (18), o sin-
dicato se reuniu com a empresa,
que informou ter chegado a se-
guinte proposta: 1,5 de salário
para os que ganham até R$
3.200 e 90% do salário para os
que ganham acima de R$ 3.200.

Diante dos valores apresentados,
o sindicato se negou a aceitar, ar-
gumentando que poderia ser me-
lhor, levando em consideração o
desempenho dos trabalhadores.
Mas, os representantes da CSN
afirmaram  que, embora reconhe-
cessem a representatividade legal
do sindicato em outras questões,
mas que sobre a negociação do
PPR cabe à comissão deliberar.

A Comissão aprovou a proposta
por maioria de 16 votos contra
5 votos contrários à proposta.

Pagamento será em duas parcelas
A Comissão aprovou também
que o pagamento do PPR será
em duas parcelas. Aos que ga-
nham até R$ 3.200, a primei-
ra parcela, que corresponde a
1 salário (2/3 do valor apresen-

tado), será paga no dia 29/5.
E, no mesmo dia, aqueles que
ganham acima de R$ 3.200
receberão 0,6 do salário. O res-
tante dos valores de ambos se-
rão pagos no dia 30/8.

Greve na
PRADA/SP leva
negociação do

PPR aos tribunais
Trabalhadores da PRADA/SP,
pertencentes ao grupo da CSN,
realizaram uma greve pelo PPR.
E no segundo dia de greve, a CSN
entrou com o dissídio coletivo
(natureza jurídica), requerendo a
ilegalidade da greve. Houve uma
audiência no dia (18), e a empresa
afirmou que só retomaria a negoci-
ação do PPR após o término da
greve. E que só apresentaria uma
proposta no dia 23/5.
A greve acabou e a negociação será
diante do tribunal de justiça. E a
empresa ainda conseguiu uma
liminar proibindo qualquer pique-
te sob pena de  pagamento de R$
10 mil/dia, caso o sindicato des-
cumpra a ordem judicial.
Essa liminar foi proveniente de um
recurso feito pela CSN contra a
decisão de um juiz de 1ª instân-
cia, após ter negado à empresa
um interdito proibitório.

Sindicato vai
fazer plebiscito
sobre o PPR

Agora, mais do que nunca, o sin-
dicato vai mobilizar os trabalha-
dores para acabar com essa co-
missão de PPR.
Quem deve negociar o PPR dos
trabalhadores é o sindicato. E,
por isso, decidiu realizar um ple-
biscito para que os trabalhado-
res possam votar e decidir por
quem é o legítimo defensor de
seus interesses. (Em breve, mais
informações)


