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Os trabalhadores da
CSN terão, mais uma vez,
a oportunidade de eleger
o sindicato como represen-
tante na negociação da
PLR dos funcionários,
através de votação por es-
crutínio secreto, amanhã
(27), das 6h às 18h30, na
Praça Juarez Antunes.

Este plebiscito estará
ocorrendo simultaneamen-
te nas bases dos sindica-
tos de Casa de Pedra, de
Arcos e de Araucária (PR).
Esta decisão saiu após

Sindicato realizará plebiscito sobre
forma de negociação da PLR

Amanhã (27), vamos legitimar
definitivamente o sindicato como

negociador da PLR dos trabalhadores”“
uma reunião entre as di-
reções das entidades re-
presentativas dos metalúr-
gicos que decidiram que
deve ser definitivamente
legitimado que é o sindi-
cato quem deve conduzir
as negociações sobre a
PLR dos trabalhadores
junto à empresa.

É a segunda vez que os
trabalhadores participam
desta votação. A primeira
vez ocorreu há 2 anos, por
determinação da Justiça do
Trabalho. E o resultado

apontou que mais de 90%
dos trabalhadores gostari-
am que fosse o sindicato
o negociador direto da
PLR. Só que a CSN, na
época, alegou que o mo-
delo utilizado por ela es-
taria funcionando perfeita-
mente e que o sindicato,
em Volta Redonda, pensa-
va isoladamente do restan-
te dos sindicatos em ou-
tras unidades (Minas Ge-
rias e Paraná).

Naquele momento, o
sindicato foi obrigado a re-

cuar em função da ameaça
que os funcionários da CSN
de Volta Redonda não re-
ceberiam a PLR, devido a
luta que o sindicato estava
travando na Justiça, em
que questionava a legitimi-
dade da comissão forma-
da pela empresa.

Assim, o sindicato reti-
rou o processo da Justiça
e os trabalhadores recebe-
ram os valores (mais uma
vez) determinados, de for-
ma unilateral, pela comis-
são da empresa.

O sindicato já entregou
todas as pautas de negoci-
ações do Acordo Salarial
2010/2011 às empresas ter-
ceirizadas da CSN.

Inclusive, a MP Trafos
e a Vais do Brasil já rece-
beram as reivindicações de
seus trabalhadores, que es-
tavam acostumados a

apresentar um “bolo pron-
to” ao sindicato, durante as
negociações dos anos an-
teriores.

Agora, o sindicato está
aguardando o agendamen-
to das reuniões com as
empresas para que possam
ser esclarecidos e discuti-
dos cada ítem da pauta.

Todos juntos, sem crise,
a caminho da vitória

Na semana passada,
ocorreu a primeira reunião
com os representantes da
direção da CSN, em que o
sindicato esclarece, ponto
a ponto, a pauta do acordo
coletivo 2010/2011.

Como já é de praxe, os re-
presentantes ficaram de entre-
gá-la à direção da empresa. E,

A C O R D O  C O L E T I V O  2 0 1 0 / 2 0 1 1

Reunião com a CSN
será na 4ª feira (28)

ao final da reunião, ficou esta-
belecida  a próxima reunião
que vai acontecer nesta 4ª fei-
ra, dia 28, a mesa de negocia-
ção, que deverá travar os de-
bates sobre as reivindicações
dos trabalhadores.

O sindicato espera que,
logo após a reunião, possa
apresentar novidades.
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2 DE MAIO (DOMINGO), A PARTIR DAS 14H30, NA ILHA SÃO JOÃO

Aqueles trabalhadores que
ainda não pegaram o seu cu-
pom para participar dos sor-
teios, é só se dirigir a uma
das sedes do sindicato (Vol-
ta Redonda, Barra Mansa e
Resende), das 8h às 18h, tra-
zendo o último contra-cheque.

Serão 30 prêmios: 2 car-
ros 0 km, 2 motos, 1 prêmio
de R$ 5 mil, 2 TV´s de LCD
42’, 10 prêmios de R$ 1 mil,
2 geladeiras, 2 máquinas de
lavar, 2 fogões, 5 bicicletas e
2 prêmios de R$ 500,00.

O ingresso é 1kg de
alimento não perecível.

O metalúrgico que ainda
não for sócio, ainda há tem-
po de se sindicalizar!

O cupom de sorteio dos prêmios
da “Festa do Trabalhador” está
disponível para o sindicalizado

Previdência diz não ter recursos
para reajuste de 7,71%

para os aposentados
O debate sobre a possi-

bilidade do percentual de
7,71% de aumento aos
aposentados que ganham
benefícios acima de um sa-
lário mínimo, ainda está
entre o ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, e o da
Previdência Social, Carlos
Eduardo Gabas.

Gabas disse que a Previ-
dência não possui recursos
para arcar com um aumen-
to de 7,71%, como querem
os parlamentares. Este cus-
to corresponderia a 80% do
Produto Interno Bruto (PIB).

E o ministro da Fazenda
afirma que este percentual
significaria um custo adici-
onal de cerca de R$ 1,8 bi-

lhão, sobre o reajuste pro-
posto pelo Governo em
medida provisória encami-
nhada ao Congresso, de
6,14%. Mas, Guido Mante-
ga, ficou de fazer um estu-
do das contas e levar ao
presidente a discussão.

Renato Soares acredita
“que seria possível dar até
7,71% de aumento aos apo-
sentados, caso o governo
federal cobrasse a dívida da
Previdência Social dos gran-
des empresários. E preciso
que os nossos governantes
olhem com mais atenção
àqueles que por muitos anos
de suas vidas se dedicaram
ao crescimento e desenvol-
vimento do nosso país”.

A Câmara aprovou, no
último dia 4/3, emenda que
permite aos acionistas mi-
noritários utilizar até 30%
do saldo vinculado do Fun-
do de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) para par-
ticipar do processo de ca-
pitalização da Petrobras e
que permite o resgate do
valor em no mínimo 12 me-
ses, com isenção do Impos-
to de Renda. Entretanto, só
poderão recorrer ao fundo
os acionistas que já tenham
comprado ações da estatal
com recursos do fundo.

Aprovado o
uso de 30%
do FGTS no

pré-sal


