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A empresa fez uma nova eleição
para escolher os integrantes da co-
missão de PLR para os anos de 2010
e 2011. A direção do sindicato tinha
fundamentos para impugnar a elei-
ção por meio da justiça, só que uma
briga jurídica levaria muito tempo,
colocando em risco o pagamento da
PLR em abril de 2011.

Eleição da nova
comissão de PLR da CSN

Mas vai um aviso.
Se a CSN não começar a valorizar

seus trabalhadores, até com um au-
mento da PLR, a insatisfação vai au-
mentar e acabará perdendo mais tra-
balhadores.

E isso já vem acontecendo, com o
mercado aquecido, pois a briga por
mão de obra qualificada entre a CSN

e a CSA já é notícia nos jornais.
Por isso, a direção do sindicato,

mesmo discordando da maneira
como é conduzida a negociação de
PLR, tentará sensibilizar os represen-
tantes da empresa, pois essa remu-
neração variável (PLR) é uma das
maneiras de valorizar e manter os
seus profissionais.

DUELO DE TITÃS
Grupo CSN X Grupo Thyssen

Nessa batalha por profissionais são os trabalhadores que ganham

A contratação de mão de obra para
uma nova siderúrgica, instalada em
Santa Cruz, no Rio, é o pivô do atrito
sem precedentes que envolve o em-
presário Benjamin Steinbruch, prin-
cipal acionista da Cia. Siderúrgica
Nacional (CSN), a ThyssenKrupp CSA
Cia. Siderúrgica do Atlântico - dona
da nova usina - e o Instituto Aço Bra-
sil (IABr). A entidade reúne os fabri-
cantes de aço no país, entre os quais
Gerdau, Usiminas, ArcelorMittal e a
própria CSN.

"Eles retiraram 200 engenheiros e
técnicos da CSN de forma antiética,
sem nenhum respeito, oferecendo

salários absurdos", afirmou.
Tais fatos ocorreram a partir de

2008, quando a CSA começava a pre-
parar seu quadro de funcionários para
operar a usina, uma gigantesca fábri-
ca desenhada para produzir 5 milhões
de toneladas por ano e precisaria de
muita gente. Previa entrar em opera-
ção em abril de 2009, mas sua cons-
trução atrasou mais de um ano.

E a contratação de mão de obra
no setor, na época, conforme repor-
tagem do Valor em abril de 2008,
gerou uma disputa entre as siderúr-
gicas do país, com "roubo" de em-
pregados de várias empresas. A CSN

alega que no total perdeu 400 funci-
onários para a CSA.

O empresário relembra que a CSA
alugava ônibus e os postava na fren-
te da usina da CSN em Volta Redon-
da. Com megafones em punho con-
vidava os funcionários e oferecia
transporte para que conhecessem a
fábrica da ThyssenKrupp no Rio. "Eles
ficavam dentro de hotéis enviando e-
mails e incitando nossos emprega-
dos", diz Steinbruch. Segundo ele, a
CSN poderia ter treinado pessoal para
a CSA, assim como fez Gerdau. "Não
precisava dessa atitude agressiva".

CSN diz que ThyssenKrupp adotou ação hostil no país

Jornal Valor Econômico



A troca de carteira do plano de
saúde dos trabalhadores licenci-
ados da Comau será feita sempre

Troca da Carteira do Plano de saúde dos
trabalhadores  licenciados da Comau

Sindicato e CSN se reúnem para
discutir pendências do dia-a-dia
A direção do sindicato e a CSN se

reuniram dia 28 de agosto para tratar
de algumas pendências do dia-a-dia
dos trabalhadores. Veja alguns itens
discutidos:
 REFEITÓRIOS

As reformas nos refeitórios não têm
cronograma, causando superlotação
em outros refeitórios, além da insa-
tisfação dos trabalhadores, que tem
que se deslocar, diminuindo o horá-
rio de almoço.

A empresa informou que o pro-
blema é contratual e esta buscando
soluções, mas que a reforma do re-
feitório RS2 tem o prazo para entrega
até o dia 6 de setembro.

 REALINHAMENTO SALARIAL
Reivindicamos o realinhamento

dos trabalhadores da GCS, GSP e GIL
e a empresa informou que esta traba-
lhando para equalizar as distorções
salariais, e que, por enquanto, não
pode dar um prazo para que o reali-
nhamento seja efetuado.
 PISO DOS VIGILANTES

 A empresa informou que o paco-
te de benefícios oferecido é bem su-
perior ao piso dos vigilantes.
 PRIMARIZAÇÃO DAS TERCEIRAS

A empresa informou que o pro-
cesso de primarização da manuten-
ção ainda esta acontecendo e que,
em breve, mais colaboradores serão
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Os metalúrgicos e sócios do sindicato terão mais uma chance de serem premiados.
A direção do sindicato vai realizar o “Natal do Metalúrgico”, com sorteio de um carro

OKm, 10 prêmios de R$ 1 mil, 1 geladeira duplex, 1 fogão de 5 bocas, 1 máquina de
lavar de 10Kg e 1 TV LCD 32". O trabalhador interessado deve associar-se até o dia 31
de outubro para concorrer.

Natal do Metalúrgico
Festival de prêmios para sócios

chamados
 CONVÊNIO FARMÁCIA

É grande a insatisfação dos com-
panheiros com os preços praticados
para o convênio farmácia. O sindicato
levou a reivindicação à empresa, que
disse que terá que esperar o término
do contrato para propor melhorias.
TABELA DE TURNO

A mudança da tabela de turno,
garantida pela empresa ao final das
negociações do acordo coletivo, foi
levada, mais uma vez, pelo sindicato
à empresa, que informou estar traba-
lhando nessa questão e que, em bre-
ve, procurará o sindicato para tratar
do assunto.

PLR dos ex-trabalhadores da COMAU
O telefone publicado na última

edição do boletim não é o correto.
Para receberem a proporcionali-

dade da PLR, os ex-trabalhadores,
que fizeram a rescisão de contrato

às 15h, na Central de Serviços,
localizada na Avenida Presidente
Kennedy, nº 3660, no bairro Ge-

túlio Vargas (indo para o Ano
Bom), em Barra Mansa. Fiquem
atentos.

e que não receberam a PLR 2010,
devem ligar para 3344 4405 ou
3344 2690 até o dia 3 de setem-
bro para receberem no dia 11 de
janeiro de 2011.

Não se esqueçam de informar o
nome, matrícula, agência e conta
bancária. A solicitação também
pode ser feita na recepção do sin-
dicato.




