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A CSN enviou ofício ao sin-
dicato solicitando a realização
de uma nova rodada de ne-
gociação hoje (dia 7), às
9h30, no antigo escritório
central. A empresa já está ci-
ente que o sindicato não vol-
tará com a mesma proposta e
que o reajuste em setembro só
seria aceito se a nossa data-
base fosse em setembro. E ou-
tra. A empresa tem que parar
com a prática de colocar três
propostas, que só servem pra
dividir os trabalhadores.

Se o objetivo é atender o
chão de fábrica, a melhor so-
lução é colocar um novo pa-
râmetro para a PLR como, por
exemplo, R$ 3.500 ou 3 salá-
rios, o valor que for maior.

E mais, trazer uma propos-
ta que melhore o cartão ali-
mentação em troca do au-
mento real é uma ilusão. Se o
Sr. Benjamin colocou um va-
lor máximo para negociar es-
peramos que os responsáveis
em Volta Redonda voltem a
conversar para que ele colo-
que mais recursos pois, só as-
sim, teremos um final feliz
para todos.

CSN solicita nova
rodada de negociação

Reclamações, denúncias e sugestões:
www.sindmetalsf.org.br



Pelo que a direção do sindi-
cato tem conversado com os tra-
balhadores, o problema está lo-
calizado na melhora do cartão
alimentação. Ninguém reclama
do índice de aumento real que
foi colocado pela empresa, nem
do piso de R$ 850,00, nem do
auxílio creche e nem do em-
préstimo.

Então, CSN, precisa de mais
alguma dica?

X da
questão

Participação nos
resultados amplia peso

na remuneração
As montadoras estão pagan-

do Participação nos Lucros e Re-
sultados (PLR) até 40% superior
aos já elevados valores do pas-
sado. O teto pago em PLR em
2010 - R$ 10,8 mil concedidos
pela Mercedes-Benz em São Ber-
nardo do Campo (SP) - pode vi-
rar piso em 2011. Para os 3,2
mil metalúrgicos da Volvo, em
Curitiba (PR), o benefício este ano
foi igual a 7,5 salários (R$ 15
mil). Benefícios relevantes como
esse, entretanto, se restringem a
poucas categorias, como a dos
metalúrgicos, uma das mais es-
pecializadas.

Quando foi criada, em 1994,
a PLR era vista pelos sindicatos
como "arma de cooptação" dos
trabalhadores, que recebiam o
bônus condicionado ao cumpri-
mento de metas de produção.
"Trata-se de uma política de sa-
lários muito interessante para as
empresas", diz Christian Mattos,
consultor sênior da Towers Wat-
son. "Na indústria, principalmen-
te, onde a folha de pagamentos
costuma representar 8% dos cus-
tos totais de produção, uma PLR

elevada não onera o caixa e am-
plia a produtividade".

A negociação de bônus é a
causa da paralisação de um mês
da Volkswagen em São José dos
Pinhais (PR), onde o sindicato rei-
vindica o pagamento de R$ 12
mil de PLR a 3,1 mil metalúrgi-
cos, mesmo valor acertado com
a Renault.

Os 2,3 mil operários da mina
Casa de Pedra (MG), da CSN, fi-
zeram greve para tentar que a PLR
passe do equivalente a 1,8 salá-
rio pago em 2010 para 5,4 salá-
rios - uma média superior a R$
10 mil. A paralisação terminou
sexta-feira com reajuste nominal
de salários de 8,3%, abono de R$
300 e a decisão de negociar a PLR
fora da data-base, com a criação
de uma comissão para o assunto.

A maioria das categorias que
recebem PLR - urbanitários, co-
merciários e eletricitários - con-
centra as discussões em como tor-
nar as metas exigidas menos abu-
sivas, já que grande parte das
empresas envolvidas não aceita
debater valores.
Com informações: Valor Econômico

Atendimento
Jurídico

O Departamento Jurídico fun-
ciona com uma equipe de advo-
gados comprometidos com a luta
em defesa e pela garantia dos
direitos dos metalúrgicos, sem
cobrar qualquer taxa, para ori-
entar e prestar informações so-
bre questões trabalhistas e pre-
videnciárias.

Se você tem alguma dúvi-
da, procure o nosso departa-
mento jurídico em umas das
sedes do sindicato.

Negociação do acordo de turno dos
trabalhadores da Magnesita

O sindicato e a empresa irão se reunir na quinta-feira (dia 9).

Atenção trabalhadores da Odebrech
Apesar dos trabalhadores serem representados pelo Sindicato da

Construção Civil, podem contar com o Sindicato dos Metalúrgicos. É
só procurar um de nossos diretores ou passar a reclamação, suges-
tão ou denúncia pelo site ou telefone do sindicato.


