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Na última quinta-feira, 10, mais
de três mil funcionários da CSN
decidiram que o sindicato é quem
deve negociar a PLR dos traba-
lhadores da empresa, que, desde
2000, era feita através de comis-
são, eleita pela própria empresa.

No total, foram três mil sete-
centos e vinte e um votos colhidos
nas urnas, sendo que 84,65% vo-
taram a favor do sindicato para

Metalúrgico decidiu:
Sindicato negociará a PLR 2008

Mais de 84% dos trabalhadores demonstraram a sua
confiança no sindicato e decidiram que a negociação da

PLR será por negociação coletiva

Trabalhador poderá
ter de volta o turno

de 6 horas
Você que trabalhou na CSN no

período de 1997 a 2003 procure
o departamento jurídico do sindi-
cato e veja se o seu nome está na
listagem. Caso conheça alguém,
um colega, um vizinho ou um pa-
rente que se desligou da empresa
no mesmo período, seja por de-
missão, como por aposentadoria
ou mesmo tendo pedido as contas
da empresa, avise-o para procu-
rar o sindicato.

PLR-1 e
PLR-2 na
justiça

O sindicato recebeu um comunica-
do da CSN, às 10h, ontem, marcan-
do reunião para às 14h do mesmo
dia. Na reunião, a empresa não apre-
sentou nenhuma proposta para discu-
tir a prorrogação do turno de 8 horas.

O sindicato reafirmou sua posi-
ção e a dos trabalhadores pela
implantação do turno de 6 horas,
a partir do dia 18.

A CSN pediu uma nova reunião
para quarta-feira, 16, para discutir
um prazo para a implantação do
turno de 6 horas. O sindicato dei-

negociar a PLR com a empresa.
Apesar disso, a empresa publicou
em seu Chama “...que a eleição
foi feita para atender única e ex-
clusivamente a decisão da liminar
proferida nos autos, deixando ex-
pressa a manifestação de sua von-
tade de negociar via comissão
como tem sido feito nos últimos
anos e que sempre resultou frutí-
fera”. Aí fica a pergunta desta di-

retoria do sindicato: Será que a
empresa não vai respeitar a deci-
são dos trabalhadores e vai criar
alguma artimanha para impor que
a negociação da PLR seja feita via
comissão?

A direção do sindicato fortalece
o seu compromisso de respeitar a
decisão da base e em recuperar, de
forma justa, o que é de direito do
trabalhador.

xou claro que qualquer prazo para
implantação do turno, a empresa
terá que pagar as horas extras com
todos os seus reflexos.

Os representantes da empresa
alegaram que não tinham auto-
nomia para apresentar qualquer
proposta.

É bom lembrar que toda e qual-
quer proposta apresentada pela CSN
terá que ser objeto de deliberação
em assembléia pelos trabalhadores
do turno. O sindicato lembra que o
prazo vence no dia 18/7.
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até R$ 200,00,  em outubro;

de R$ 201,00 a R$ 500,00, em novembro;

acima de R$ 500,00, em dezembro.

O Sindicato dos Metalúrgicos
também está negociando com a
COMAU o pagamento de horas
extras para aqueles empregados
que trabalharam em jornada de
turno ininterrupto de revezamen-
to de oito horas, no período de
2003/2005. Mas, para fechar um
acordo com a empresa, é neces-
sário que esses trabalhadores

Ex-funcionários receberão diferença do DSR
Com dois anos de gestão, o Sin-

dicato dos Metalúrgicos conseguiu
negociar com a Comau o paga-
mento da diferença do DSR relativa
ao período de 2003/2005, para os
empregados demitidos. Porque a di-
reção passada do sindicato, que fi-

Trabalhador que fez turno ininterrupto de
revezamento de 8 horas, no período de 2003/

2005, pode ter direito a horas extras
procurem, com URGÊNCIA, o de-
partamento jurídico do Sindica-
to, em Volta Redonda, onde será
feito um cadastro para, posteri-
ormente, apurar se terão direito
de receber os valores acordados.

O comparecimento no de-
partamento jurídico poderá ser
de segunda a quinta-feira, das
8h às 17h.

A direção do sindicato procurou
a Comau para reivindicar o café da
manhã dos funcionários, durante a
reunião mensal com a empresa.

O sindicato entende que uma em-
presa do porte da Comau, que pres-
ta o mesmo tipo de serviço que a

Sindicato reivindica o desjejum
dos trabalhadores

Sankyu que já oferece café da ma-
nhã aos seus empregados, também
pode fazer o mesmo.

Os representantes da Comau em
Volta Redonda ficaram de encami-
nhar a solicitação do sindicato à di-
reção central da empresa.

Superonda – internet via rádio
Preço para sócio = R$ 270,00 (instalação) + R$ 28,00 (mensalidade)

Preço para não sócios = R$ 350,00 (à vista) ou R$450,00 (em 3x) (instalação)+ R$ 48,00 (mensalidade)

Hoje, o sindicato terá nova ro-
dada de negociação com a dire-
ção da Sankyu para discutir a PLR
2008.

Espera-se que nesta reunião a
Sankyu apresente uma nova pro-
posta a ser levada à apreciação
dos trabalhadores.

Afinal de contas, os compa-
nheiros estão ansiosos para sa-
ber quanto será o valor do adi-
antamento e quando será pago.

Você que ainda não se sindicalizou, conheça uma das
vantagens de ser sindicalizado

COMAUCOMAUCOMAUCOMAUCOMAU

Os companheiros que utilizam
as linhas de ônibus para Dorân-
dia, Pinheiral e Barra do Piraí, es-
tão correndo sério risco de aciden-
te na pista que vai da Passagem
Superior até o ponto de ônibus (em
frente ao Sider Shopping). Eles es-
tão perdendo sua condução por-
que para chegar de forma segura
até o ponto precisam atravessar
pela passarela. Acontece que não
está dando tempo de chegar an-
tes da saída dos mesmos.  E al-
guns estão atravessando direta-
mente a pista, correndo risco de
acidente.

Alertamos a CSN para que en-
tre em contato com as empresas
de ônibus e tome providências an-
tes que aconteça uma fatalidade.

Perigo na saída do
turno das 16-24h

CSNCSNCSNCSNCSN

cou 14 anos à frente do sindicato,
não reivindicou este direito?

Enfim, a diferença devida será
paga aos ex-empregados nos
meses de outubro, novembro e
dezembro de 2008. Veja abaixo
a forma que será paga.
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