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Todos os metalúrgicos, trabalhado-
res do chão-da-fábrica, devem votar
pela negociação coletiva. Já que esta
opção representa a única chance de re-
ceber uma PLR mais justa, já que a in-
fluência exercida pela empresa diminui
sobre os membros da comissão, que
vem negociando a PLR nos últimos anos.

Quanto a expressão “frutífera”, uti-
lizada no boletim da empresa (Chama),
até o ano 2000 era 10% dos dividen-
dos. A tal comissão passou de 10% para
2,5 do EBTIDA. Em 2003, a tal comis-
são alterou para duas folhas salariais.
E a última mudança passou a ser: a
parte fixa 25% e a parte variável para
75% do salário. Isto sem aumentar o
bolo que seria o ideal e justo.

PLR mais justaPLR mais justaPLR mais justaPLR mais justaPLR mais justa

Votação da PLR/CSN
Finalmente, após ser arduamente intimada a cumprir a liminar

que obriga a empresa a realizar uma votação para que os
trabalhadores possam escolher a forma negociação da PLR
(através do sindicato ou por comissão), foi marcada para o

próximo dia 10, das 6h30 às 18h, no serviço de ponto da “SOM”.
Parece complicado, mas é muito simples. A opção é deliberar a

PLR por meio de negociação coletiva (SINDICATO).

ApuraçãoApuraçãoApuraçãoApuraçãoApuração
A direção do sindicato estará

presente durante toda a votação e
na apuração dos votos, que deve-
rá ser realizada imediatamente ao
término da votação, ou seja, às
18h, no mesmo local, no Serviço
de Ponto da “SOM”.
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Diminuir a alta rota-
tividade da mão-de-
obra no Brasil, comba-

tendo o uso indiscrimi-
nado das demissões sem
justa causa. Atualmente,
40% dos trabalhadores
e trabalhadoras sofrem

com essa rotatividade.
São milhões de brasilei-
ros demitidos sem justa
causa todos os anos, que
depois precisam procu-

rar um novo emprego.
Em média, um trabalha-

Qual o objetivo da
convenção 158?

dor demitido leva 12
meses para conseguir
nova colocação.

A demissão e a bus-
ca por um novo empre-
go é um grande drama
psicológico, que atinge
não só o trabalhador

mas toda a sua família,
É também um grande
drama econômico que,
multiplicado por mais
famílias, cria obstáculos

à vida das cidades, dos
estados e dos países.

A CSN pediu dois meses de prazo para discutir a questão do turno e o
sindicato, dentro de uma política de equilíbrio das relações, concordou em só
prorrogar por um mês. Só que, a falta de planejamento da direção da CSN

tem bagunçado qualquer tipo de negociação. Esta direção avalia que já
houve tempo suficiente para a direção da empresa propor negociação.

Após dez dias do prazo, a CSN chamou o sindicato, mas não apresentou
nenhuma proposta decente. Muito pelo contrário, ela ofereceu ainda baixar o

adicional do turno de 5% para 2%.
A empresa ainda não acordou e assim não percebeu que a direção do

sindicato mudou e que, deixa bem claro, que não vai prorrogar por nem mais
um dia o prazo que lhe foi dado.

Turno da CSN

SANKYU

PLR
Hoje, o sindicato esta-

rá novamente se reunin-
do com a Sankyu para dar
continuidade as negocia-
ções sobre a PLR. E ama-
nhã estará informando
aos trabalhadores a pro-
posta apresentada pela
empresa. Sabe-se da an-
siedade dos companhei-

MAGNESITA
Eleição da CIPA

ros quanto aos valores e
o possível adiantamento
da PLR, mas as negocia-
ções se fazem necessári-
as já que estamos tentan-
do mudar os critérios e
metas que, ao entendi-
mento desta direção, não
foram justos nos acordos
anteriores.

Será realizada no próximo dia 31 de ju-
lho, as eleições da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA). A votação
vai ocorrer no horário das 7h30 às 17h,
no auditório Reframax. Para votar será ne-
cessário apresentar o crachá.


