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“É chegada o dia e a
hora de elegermos o sin-
dicato como represen-
tante na negociação da
PLR dos funcionários,
através de votação por
escrutínio secreto, das
6h às 18h30, na Praça
Juarez Antunes.

E você trabalhador
deve estar se perguntan-
do: “ porque temos que
votar de novo se já ele-

A hora é de apostar
no nosso sindicato!

Hoje, vamos eleger o sindicato como
o nosso legitimo negociador da PLR“

gemos o sindicato como
o nosso representante
no plebiscito realizado
em 2008?” .

É simples: o resulta-
do deste plebiscito ser-
virá como argumento
legitimo para mudar-
mos esta situação. Além
do mais, ele vai aconte-
cer simultaneamente nas
bases dos sindicatos de
Casa de Pedra, de Ar-

cos e de Araucária
(PR). O que o torna
mais fortalecido.

Além do mais,  o seu
resultado provará que os
trabalhadores estão can-
sados de serem explora-
dos e ficarem somente
com os “farelos do bolo”.

Os funcionários, que
já fazem parte da CSN
desde que os valores da
PLR passaram a ser de-

“

PLEBISCITO SOBRE A PLR

finidos por essa comis-
são, em 1997, vêm as-
sitindo, a cada ano que
passa, a fatia do bolo só
diminuir. Ou seja, a co-
missão que já está em
funcionamento há 13
anos, só vem reduzindo
a participação dos traba-
lhadors nos luros e re-
sultados da empresa”.
Renato Soares,
presidente

Veja só como a PLR só vem diminuindo no bolso do trabalhador:
>> Em 1997, a comissão foi criada, e foi formada por onze representantes da empresa
e onze representantes dos trabalhadores. Além disso, era pago 10% dos dividendos
aos funcionários.

>> Em 2000, o cálculo da PLR passou de dividendos para 2,5% de EBITDA.

>> Em 2003, o pagamento passou a ser o equivalente a duas folhas salariais. Sendo
50% em partes iguais e o restante pelo salário. Ou seja, uma parte fixa e outra variável.

>> E, desde 2008, o ano em que houve a última mudança, o cálculo é em cima de dois
salários. Eliminando inclusive a variável. Resumindo, hoje o pagamento da PLR é
calculado somente sobre o fixo, ou seja, sobre o salário do trabalhador.

AVISO: Hoje, durante a votação, o sindicato estará entregando cu-
pons para os sorteios da Festa do Trabalhador. E o metalúrgico que
ainda não for sócio poderá se sindicalizar.


