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Lucro histórico de
R$ 5,8 bilhões

A CSN trouxe uma "su-
posta proposta" pra mesa
de negociação e só im-
pôs sua vontade. No iní-
cio, os representantes dos
sindicatos perguntaram se
era uma proposta a ser
negociada  ou se seria
imposta para ir para vo-
tação. A CSN não titu-
beou  em responder:
NÃO HÁ COMO ALNÃO HÁ COMO ALNÃO HÁ COMO ALNÃO HÁ COMO ALNÃO HÁ COMO ALTETETETETE-----
RAR ESSA PROPOSTRAR ESSA PROPOSTRAR ESSA PROPOSTRAR ESSA PROPOSTRAR ESSA PROPOSTA!A!A!A!A!
E FICA A PERGUNTE FICA A PERGUNTE FICA A PERGUNTE FICA A PERGUNTE FICA A PERGUNTAAAAA:
Isso é negociação ou

imposição??
Como a comissão de

trabalhadores não possui
estabilidade para partici-
par efetivamente das ne-
gociações, diante dos  re-
presentantes da empresa
que são, na sua maioria,
gerentes gerais e diretores.

Por que a CSN demorou tanto para apresentar o balanço com os resultados, deixando para os últimos dias de março?
Será que foi para pressionar o sindicato com a história do prejuízo com a crise e retirar os poucos direitos dos trabalhadores?

MAIS UMA VEZ FICA CLARO QUEM
É A PARTE RADICAL DA HISTÓRIA!

RECORDE HISTÓRICO - Lucro líquido de R$ 5,8 bilhões (o dobro do ano anterior)Lucro líquido de R$ 5,8 bilhões (o dobro do ano anterior)Lucro líquido de R$ 5,8 bilhões (o dobro do ano anterior)Lucro líquido de R$ 5,8 bilhões (o dobro do ano anterior)Lucro líquido de R$ 5,8 bilhões (o dobro do ano anterior)
RECORDE HISTÓRICO -  -  -  -  - EBITDA R$ 6,6 bilhões (35% maior que em 2007)EBITDA R$ 6,6 bilhões (35% maior que em 2007)EBITDA R$ 6,6 bilhões (35% maior que em 2007)EBITDA R$ 6,6 bilhões (35% maior que em 2007)EBITDA R$ 6,6 bilhões (35% maior que em 2007)
RECORDE HISTÓRICO - Resultado do quarto trimestre de 2008: R$ 3,9 bilhões de lucro líquidoResultado do quarto trimestre de 2008: R$ 3,9 bilhões de lucro líquidoResultado do quarto trimestre de 2008: R$ 3,9 bilhões de lucro líquidoResultado do quarto trimestre de 2008: R$ 3,9 bilhões de lucro líquidoResultado do quarto trimestre de 2008: R$ 3,9 bilhões de lucro líquido
RECORDE HISTÓRICO - Receita líquida: R$ 14 bilhões (22% maior que o ano anterior)Receita líquida: R$ 14 bilhões (22% maior que o ano anterior)Receita líquida: R$ 14 bilhões (22% maior que o ano anterior)Receita líquida: R$ 14 bilhões (22% maior que o ano anterior)Receita líquida: R$ 14 bilhões (22% maior que o ano anterior)
RECORDE HISTÓRICO - Lucro bruto de 2008: R$ 7 bilhões (47% maior que o ano anterior)Lucro bruto de 2008: R$ 7 bilhões (47% maior que o ano anterior)Lucro bruto de 2008: R$ 7 bilhões (47% maior que o ano anterior)Lucro bruto de 2008: R$ 7 bilhões (47% maior que o ano anterior)Lucro bruto de 2008: R$ 7 bilhões (47% maior que o ano anterior)

E COM TUDO ISSO, O RESULTADO É A MENOR PLR DOS ÚLTIMOS ANOS

PLR:PLR:PLR:PLR:PLR:
Prevalecendo assim, o au-
toritarismo e intransigência
da CSN nesse modelo de
negociação. Com isso, a
proposta foi aprovada por
19 votos a favor e 5 contra,
que foram dos representan-
tes dos sindicatos.

E A PLR,
COMO FICOU?

A "proposta" empurra-
da pela empresa é de
dois salários base para
cada trabalhador, condi-
cionado aos resultados
das metas.

Fica claro o motivo da
empresa não querer nego-
ciar com o sindicato, pois
só de 2007 para 2008 o
lucro dobrou. E a PLR para
quem ganha menos piorou
muito. No acordo anterior
a CSN diminuiu a parcela

fixa que era de 50% do
montante para 25%, ago-
ra é só em cima do salá-
rio. Aplicando o Robin
Wood ao contrário, tirando
de quem ganha menos e
concedendo aumento para
os que já ganham muito.

Isso foi comprovado por
um representante da empre-
sa, que disse que "a PLR tem
que ser distribuída de acor-

DE PLR PARA PPR
A CSN mudou até o

nome de PLR para PPR.
Sabe por quê?

PLR significa partici-
pação nos lucros e re-
sultados. E a PPR é o
programa de participa-
ção nos resultados. Ou
seja, a empresa deixa
de distribuir sobre os lu-

cros e divide apenas o
resultado. Isso porque
a CSN sabia que os lu-
cros de 2008, mesmo
com a crise financeira
mundial, seriam exor-
bitantes e, como é ci-
tado no resultado ope-
racional, o lucro é re-
corde.

do com a importância de
cada trabalhador". Na visão
da empresa, um operador
é menos importante do que
um gerente ou diretor.

A PLR é uma ferra-
menta para alavancar o
resultado global da em-
presa. E temos certeza que
ela fará a felicidade de
poucos e causará revolta
na grande maioria.

VEJA VEJA VEJA VEJA VEJA OOOOO RESUL RESUL RESUL RESUL RESULTTTTTADO OFICIAL DADO OFICIAL DADO OFICIAL DADO OFICIAL DADO OFICIAL DA EMPRESAA EMPRESAA EMPRESAA EMPRESAA EMPRESA:::::
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A CSN afirma em seu
Chama nº 273 que o atraso
do pagamento da PLR foi
causado pelo sindicato.
Uma grande inverdade!

No dia 11 de março, em
reunião com a DRT, o sindi-
cato comunicou que já ha-
via desistido do processo
para não causar atrasos no
pagamento da PLR. Como
sabemos que a negociação
da PLR é apenas um teatro,
pois já tinha a proposta pron-
ta, se quisesse mesmo pagar
os trabalhadores  isso seria
feito em no máximo 72 ho-
ras. Mas o interesse da em-
presa não é esse, mas sim
desgastar a direção do sin-
dicato. Alertamos a comis-
são que aprovar um acordo
sem definição de metas e
critério seria como assinar
um cheque em branco.

E no Chama, a empresa
coloca que a PLR será em
cima do salário base relativo
a 31/12/2008. O cheque co-
meçou a ser preenchido.

CSN TEM 8 DIAS PARA
RESTABELECER TURNO DE

6 HORAS

PERICULOSIDADE
DA GDL

Mais uma vitória dos
trabalhadores contra as
arbitrariedades da CSN.

A Justiça do Trabalho
determinou que a empre-
sa restabeleça o turno de
6 horas em todas as áre-
as que os trabalhadores
estavam fazendo, de for-

O departamento jurídico do sindicato
solicita o comparecimento dos trabalha-
dores relacionados abaixo com urgência.

Diretor da Comunicação:
Carlos Pinho

Jornalista responsável:
Beth Rezende (MTb 25965/RJ) e Thais Soares

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos
de Volta Redonda e Região Sul Fluminense.

Rua Gustavo Lira, 9, Centro - Volta Redonda
 CEP.: 27253-280 - Telefax: (24) 2102-2800

ma ilegal, uma jornada de
8 horas. Além disso, a
decisão diz que a CSN
terá que pagar todas as
horas extras realizadas
pelos trabalhadores até a
regularização da jornada.

A CSN tem que enten-
der que quanto mais irre-

gularidades cometer con-
tra os trabalhadores, mais
o sindicato irá lutar para
garantir os direitos dos
metalúrgicos.

Com isso, a direção do
sindicato reafirma o seu
compromisso com os tra-
balhadores.

Vicente PVicente PVicente PVicente PVicente Paulino de Oliveiraaulino de Oliveiraaulino de Oliveiraaulino de Oliveiraaulino de Oliveira
CTPS 7852/ 106 - RJCTPS 7852/ 106 - RJCTPS 7852/ 106 - RJCTPS 7852/ 106 - RJCTPS 7852/ 106 - RJ

Hercordovil LinoHercordovil LinoHercordovil LinoHercordovil LinoHercordovil Lino
CTPS 48411/83 - RJCTPS 48411/83 - RJCTPS 48411/83 - RJCTPS 48411/83 - RJCTPS 48411/83 - RJ
Antônio Bento LopesAntônio Bento LopesAntônio Bento LopesAntônio Bento LopesAntônio Bento Lopes
CTPS 32119/079-RJCTPS 32119/079-RJCTPS 32119/079-RJCTPS 32119/079-RJCTPS 32119/079-RJ

No próximo boletimNo próximo boletimNo próximo boletimNo próximo boletimNo próximo boletim
traremos informaçõestraremos informaçõestraremos informaçõestraremos informaçõestraremos informações
sobre o corte do adici-sobre o corte do adici-sobre o corte do adici-sobre o corte do adici-sobre o corte do adici-
onal de periculosidadeonal de periculosidadeonal de periculosidadeonal de periculosidadeonal de periculosidade
dos trabalhadores dados trabalhadores dados trabalhadores dados trabalhadores dados trabalhadores da
GDL. Aguardem!GDL. Aguardem!GDL. Aguardem!GDL. Aguardem!GDL. Aguardem!

CUIDADOS COM A RADIAÇÃO
Apesar de não existi-

rem estudos conclusivos
a respeito dos efeitos das
baixas doses de radia-
ção no organismo huma-
no, a recomendação é
para que seja evitada
qualquer radiação adi-
cional à existente no
ambiente, exceto se os
benefícios desse uso a
justificarem, caso do ra-
diodiagnóstico médico e
odontológico.

Segundo o Instituto de
Radioproteção e Dosime-
tria (IRD), entidade ligada
à Comissão Nacional de
Energia Nuclear (Cnen) -
do Ministério da Ciência
e Tecnologia - , o homem
sempre esteve exposto à
radiação natural, que
ocorre pelos elementos
radioativos contidos no
solo e nas rochas, pela
incorporação de elemen-
tos radioativos por meio
da alimentação e respira-
ção, além daqueles con-
tidos no sangue e nos os-
sos, como potássio, car-
bono e rádio.

TRABALHADORES DATRABALHADORES DATRABALHADORES DATRABALHADORES DATRABALHADORES DA
ÁREA RECEBEMÁREA RECEBEMÁREA RECEBEMÁREA RECEBEMÁREA RECEBEM
ADICIONAL DEADICIONAL DEADICIONAL DEADICIONAL DEADICIONAL DE

PERICULPERICULPERICULPERICULPERICULOSIDOSIDOSIDOSIDOSIDADEADEADEADEADE
A exposição aos raios

X e raios gama (emitidos
por materiais radioativos)
pode danificar as células
e afetar o material gené-
tico (DNA), causando do-
enças graves, como o
câncer, alerta o engenhei-
ro de segurança do tra-
balho Sandro Javert.

"Qualquer atividade
que explore, manipule,
produza ou utilize material
radioativo gera resíduos
radioativos. Vários proces-
sos industriais, atividades
militares e pesquisas cien-
tíficas, além de setores da
medicina e odontologia,
geram subprodutos que
incluem resíduos radioati-
vos", explica Javert.

O especialista afirma
que o princípio Básico da
proteção radiológica ocu-
pacional estabelece que
todas as exposições de-
vem ser mantidas tão bai-
xas quanto possível.

Pela legislação brasilei-
ra, os trabalhadores nes-
sas atividades têm o di-
reito de receber equipa-
mentos especiais de pro-
teção (aventais) e monito-
res individuais (dosímetros)
para medir a radiação no
ambiente de trabalho. A
portaria 518/03, do Mi-
nistério do Trabalho e Em-
prego, garante o adicio-
nal de periculosidade de
30% sobre o salário, pre-
visto na Consolidação das
Leis do Trabalho, àqueles
que realizam atividades de
risco em potencial referen-
tes a radiações ionizantes
ou substâncias radiativas.

Fonte: Jornal do Sena-Fonte: Jornal do Sena-Fonte: Jornal do Sena-Fonte: Jornal do Sena-Fonte: Jornal do Sena-
do - Edição de 15 de de-do - Edição de 15 de de-do - Edição de 15 de de-do - Edição de 15 de de-do - Edição de 15 de de-
zembro de 2008.zembro de 2008.zembro de 2008.zembro de 2008.zembro de 2008.


