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Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

Assembléia para
aprovação de pauta
do acordo coletivo

O sindicato convoca os trabalhadores da CSN e das
terceiras para participar da assembléia de aprovação de

pauta de reivindicação que será no próximo dia 7 de abril,
às 17h, na subsede do Retiro (Av. Antônio Almeida, 603 -
Retiro). É fundamental a presença de todos para que seja

garantido o sucesso da campanha salarial.

Na última sexta-feira
(26) ocorreu a reunião anu-
al da Comissão de PLR da
CSN. A empresa, mais uma
vez, convocou os onze re-
presentantes dos trabalha-
dores e os onze represen-
tantes da empresa. Além
dos dois únicos represen-
tantes do Sindicato.

E como nos anos ante-
riores, o sindicato não con-
cordou em assinar o acor-
do que, este ano, novamen-
te chegou à reunião como

Comissão de
“Imposição” da PLR

da CSN se reúne

C A M PA N H A  S A L A R I A L  2 0 1 0

Compensação
de horas extras

um bolo pronto. Os traba-
lhadores receberão somen-
te dois salários. Além dis-
so, a data de pagamento
deste valor mudou, será no
dia 16 de abril.

No ano passado, o sin-
dicato entrou na Justiça
para anular a comissão.
Só que a empresa amea-
çou não pagar a PLR dos
funcionários de Volta Re-
donda Além disso, como
os outros sindicatos dos
representantes de traba-

lhadores da CSN, locali-
zadas em outros municí-
pios, não tiveram a mes-
ma atitude, a comissão de
PLR continuou a ser ma-
rionete da empresa.

Enfim, as Comissões de
PLR continuarão assim até
que a categoria se mobili-
ze e exija da empresa que
a negociação seja direta
com o sindicato e aprova-
da por assembléia geral,
com a participação de to-
dos os interessados.

Sankyu

O sindicato tem recebido
denúncias de que na hora de
compensar, a empresa não tem
bonificado as horas extras, in-
dependente do interesse do
trabalhador ou da mesma.

Exemplificando: se o tra-
balhador faz duas horas ex-
traordinárias, ele tem direi-
to a mais 50%, o que vai
dar o direito a um total de 3
horas a compensar.

Assembléia
CSN

Terceiras

Subsede
do Retiro

(Av. Antônio Almeida,
603 - Retiro)

* aprovação de
pauta de

reivindicação

7 de abril,
às 17h



 GGRE da CSN deve ficar atento às
cláusulas negociadas nos acordos coletivos

Atenção

O sindicato alerta ao gerente geral da Calcinação que consta no Acordo Coletivo da empresa,
mais especificamente na Cláusula 36ª, que trata sobre substituição de função, que o funcionário
que substitui outro trabalhador, com salário superior ao dele, deverá receber a diferença salarial.
Veja abaixo, na íntegra, o que está estabelecido no Acordo.

Outra questão que parece não ter ficado clara para a gerência é sobre o pagamento
das horas extras. É importante lembrar que no parágrafo sexto, da cláusula do Acordo
que trata do pagamento  do percentual de pagamento de horas extras, que o trabalhador
quando convocado em sua residência para trabalhar fora de seu horário cumprindo um
tempo acima de duas horas, deverá receber adicional de 100%.
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