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Sindicato esclarece
notícias  confusas sobre

o processo de PLR
O departamento jurídico do Sin-
dicato dos Metalúrgicos vem es-
clarecer que a recente noticia
publicada na mídia a respeito
da procedência de ação de PLR
de 97, 98 e 99 aos trabalhado-
res da CSN não é decisão nova
ALÉM DE NÃO SE ESTENDER A
TODA CATEGORIA.

Segundo o departamento: Na
verdade, trata-se de uma decisão
antiga restrita aos trabalhado-
res do referido processo, apenas.
Contudo, a forma como a maté-
ria foi veiculada na mídia acabou
por causar expressiva busca pe-
los trabalhadores, a fim de veri-
ficarem se todos os empregados

Centrais Sindicais comemoram a vi-
tória contra a MP 1.045/21, ocorrida
no senado no dia 1/9. A medida que
configuravam uma minirreforma
trabalhista, propunha o aumento
da desproteção social e previden-
ciária e a desvalorização dos sindi-
catos e da negociação coletiva,
precarizando ainda mais as condi-
ções de trabalho.
“Defendemos sim a manutenção e
o incremento de medidas emergen-
ciais para trabalhadores, emprega-
dores e para a população mais vul-
nerável durante a vigência da pan-
demia do  coronavírus.
Acusamos, entretanto, o governo
federal de aproveitar-se das neces-
sidades de uma crise que tem leva-
do milhares de brasileiros à morte
precoce, para tentar aprovar dispo-
sitivos impopulares, que prejudica-
riam ainda mais o povo, que já sofre
com o desemprego e a carestia.
A derrota do governo resulta da or-
ganização das entidades sindicais,
que não pouparam esforços em
buscar um diálogo com o Senado e
expor rapidamente os prejuízos so-
ciais e econômicos contemplados
na medida. Evitando uma nova onda
de retirada de direitos dos trabalha-
dores, em sua segunda tentativa
com a famigerada “carteira verde e
amarela”.

Trabalhadores pressionam
e Senado rejeita nova

retirada de direitos

da empresa teriam direito. O que
não é verdade.

Há de se esclarecer que esta no-
tícia, além de não ser novidade,
envolve apenas empregados
daquele  processo, não esten-
dendo à toda categoria como
está sendo noticiado, embora se
trate também de decisão anti-
ga recentemente  republicada.

Vale dizer que todas as notícias da
categoria são publicadas pelos
boletins e outros veículos de co-
municação oficiais do sindicato,
a fim de não gerar qualquer con-
trovérsia, sobretudo com  notíci-
as antigas.

A CSN informou ao sindicato que
tentou manter o contrato com
Gympass, mas houve um reajuste
muito elevado nas mensalidades e
com isso a CSN decidiu romper o
contrato. A CSN tentou por diversas
vezes negociar para manter o bene-
fício. Desta forma,  informou que
está em negociação com outra em-
presa do mesmo seguimento para o
restabelecimento do benefício.

Caso Gympass


