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COMISSÃO MUDA REGRA DA PLRCOMISSÃO MUDA REGRA DA PLRCOMISSÃO MUDA REGRA DA PLRCOMISSÃO MUDA REGRA DA PLRCOMISSÃO MUDA REGRA DA PLR
Na última segunda-feira, dia 12, a CSN apresentou duas propostas àNa última segunda-feira, dia 12, a CSN apresentou duas propostas àNa última segunda-feira, dia 12, a CSN apresentou duas propostas àNa última segunda-feira, dia 12, a CSN apresentou duas propostas àNa última segunda-feira, dia 12, a CSN apresentou duas propostas à

Comissão de PLR, que foram reprovadas pela atual direção do sindicatoComissão de PLR, que foram reprovadas pela atual direção do sindicatoComissão de PLR, que foram reprovadas pela atual direção do sindicatoComissão de PLR, que foram reprovadas pela atual direção do sindicatoComissão de PLR, que foram reprovadas pela atual direção do sindicato
A primeira proposta apresentada (conforme mo-

delo atual) é de valor a ser distribuído em duas
folhas de pagamento.

FORMA DE DISTRIBUIÇÃO:
50% em valor fixo, distribuído de forma igual

para todos, representando, aproximadamente, o
valor de R$ 2.000,00, fixo. E mais,

50% a ser distribuído em remuneração fixa (sa-
lário e mais vantagens) para cada empregado.

A segunda proposta é um novo modelo, com al-
teração na forma de distribuição, mantendo-se as
duas folhas de pagamento (“o bolo”).

FORMA DE DISTRIBUIÇÃO:
25% em valor fixo, distribuído de forma igual

para todos, representando, aproximadamente,
o valor de R$ 1.000,00, fixo. E mais,

75% a ser distribuído em remuneração fixa
(salário e mais vantagens) a cada empregado.

esmo que a
maioria já
c o n h e ç a
como é fei-M Volta Redonda, um de

Casa de Pedra, um do
Paraná e um do Sindi-
cato de Arcos).

Esta direção escla-
rece que a atual co-
missão foi eleita, de
forma arbitrária, du-
rante a gestão passa-
da no sindicato, em ju-
lho de 2006. E a atual
gestão somente está
participando das ne-
gociações.

Este ano a negocia-
ção está sendo feita da
seguinte forma:

O sindicato, ciente
da expectativa dos tra-
balhadores, procurou
a empresa para que
aco r ra ,  como nos
anos anteriores, a an-
tecipação de parte da
PLR. E, no início de
se t embro ,  encami -
nhou ofício reivindi-
cando a antecipação.

Após este encaminha-
mento, a direção da
CSN real izou várias
reuniões com o sindi-
cato, mas, somente na
segunda-feira, dia 12,
reuniu a Comissão de
PLR para apresentar
as suas duas propos-
tas, que foram discu-
t i das  e ,  no  mesmo
momento, aprovada a
proposta dois.

Os representantes
dos sindicatos presentes
e mais um membro da
comissão dos trabalha-
dores foram contrários
às duas propostas, já
que não houve o au-
mento do valor a ser
distribuído, conforme
prometido na negocia-
ção da PLR do ano pas-
sado.

O sindicato, infeliz-
mente, é somente um
dos representantes na

Comissão, mas não
tem o poder de decisão.
E, é por isso, inclusive,
que a atual direção do
sindicato está questio-
nando a forma como
foi escolhida a comis-
são de PLR na Justiça.

Ontem, o presidente
do sindicato, Renato
Soares Ramos, esteve
em reunião com o pre-
sidente da CSN, Benja-
mim Steinbruch, até às
19h, em São Paulo,
onde discutiu vários
assuntos pertinentes à
situação dos metalúr-
gicos de Volta Redon-
da. Entre os assuntos
abordados, a antecipa-
ção da PLR, em que o
Benjamin ficou de dar
uma resposta, ainda
em novembro, à dire-
ção do sindicato. Os
diretores sairam oti-
mistas da reunião.

to o Acordo da PLR, im-
posto pela CSN, a dire-
ção deste sindicato re-
força a explicação para
que todos fiquem cien-
tes do processo.

Primeiramente, foi
eleita a Comissão com-
posta por vinte e dois
membros. Onze indica-
dos pela empresa e seis
membros eleitos pelos
trabalhadores da CSN.
Dentre os eleitos, dois
trabalhadores de Volta
Redonda, um de Casa
de Pedra, um de São
Paulo, um do Paraná,
um do Porto de Sepeti-
ba. E mais, cinco repre-
sentantes dos sindicatos
regionais dos trabalha-
dores metalúrgicos
(dois do Sindicato de
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SANKYUCOMAU

FORRÓ NA SUB-SEDE DO RETIRO
com a BANDA G3Toda quinta-feira,

de 20 às 24h
Av. Antônio de Almeida, nº603, Retiro

Entrada franca ao associado da sub-sede do Retiro

EMPRESA RIP
O SINDICATO SOLICITA AOS
FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA
RIP QUE PARTICIPEM DA
ELEIÇÃO DA CIPA, EXERCENDO
O SEU DIREITO AO VOTO.

A ELEIÇÃO SERÁ HOJE, NO HORÁRIO DE 7H ÀS 17H,
PRÓXIMO AO SERVIÇO DE PONTO DA EMPRESA.

Após a reforma do refeitório 12, não
foi alterado o sistema de alimentação
que a CSN vem implantando nos outros
refeitórios reformados. A empresa alega
que está dependendo da aprovação dos
orçamentos pela área financeira. Com
isso a empresa não está cumprindo o
prazo definido para a modernização e
implantação do novo cardápio.

O sindicato está acompanhando de
perto e espera que a CSN cumpra o
prazo da reforma e implantação do novo
sistema até o dia 28 de dezembro em
toda a empresa.

REFORMA DOS
REFEITÓRIOS NA CSN

Em função da pe-
quena participação
dos trabalhadores da
Comau na assem-
bléia do último dia 26
de outubro, o sindi-
cato resolveu acolher
a solicitação de vári-
os funcionários da
empresa e realizar
votação por escrutí-
neo secreto  para de-
cidir sobre a flexibili-
zação de horário.

Os funcionários
da empresa irão vo-
tar novamente a pro-

FlexibilizaçãoFlexibilizaçãoFlexibilizaçãoFlexibilizaçãoFlexibilização
de horáriode horáriode horáriode horáriode horário

posta, só que, ago-
ra, com alteração
do prazo de valida-
de. Devendo ter va-
lidade de somente
um ano, em vez de
dois, conforme
apresentado na as-
sembléia anterior, e
rejeitada pelos tra-
balhadores.

A votação será na
próxima quinta-fei-
ra, dia 22 de no-
vembro, na passa-
gem superior, de
6h15 às 18h.

PLRPLRPLRPLRPLR
O sindicato dos

metalúrgicos informa
aos trabalhadores da
Comau que foi inici-
ada as negociações

da PLR e já com al-
guns avanços. A
próxima reunião de-
verá acontecer na
quinta-feira, dia 22.

Foi fechado o
acordo do turno
ininterrupto de re-
vezamento da
Sankyu/ GMA. Sen-
do mantida a jor-
nada de 8 horas,
com intervalo de
uma hora de refei-

Acordo de turno daAcordo de turno daAcordo de turno daAcordo de turno daAcordo de turno da
Sankyu/GMASankyu/GMASankyu/GMASankyu/GMASankyu/GMA

ção. Além disso, o
abono será pago
em duas vezes.
50%  agora no pró-
ximo dia 19 de no-
vembro, e o restan-
te na folha de pa-
gamento de janei-
ro de 2008.


