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Sindicato sugere mudança
para PLR da CSN

Enquanto as empresas da região estão em fase
de finalização sobre o pagamento da PLR 2012, tendo
algumas já até pago seus funcionários, a CSN não fez
sequer uma reunião para consenso de valores
referentes aos lucros e resultados de 2012.

Ao final do ano passado, foi eleita uma
comissão para definir consensualmente os critérios

e valores a serem pagos, bem como rever e

acompanhar as metas ao longo do ano. Como já é

do conhecimento da maioria, é importante

esclarecer que esta comissão é formada por

representantes da empresa e representantes dos

trabalhadores – que nem sempre representam

verdadeiramente o interesse do trabalhador.

O método pouco transparente e

antidemocrático que a CSN utiliza vem

demostrando, cada vez mais, que tal comissão

não define nada. Inclusive, a eleição de seus

membros, responsáveis pela avaliação das

metas ao longo do ano, é feita apenas no final

dele. Isso é no mínimo estranho.
A lei nº 10.101/00 define que o pagamento

deve se feito com base na Participação nos Lucros
e Resultados (PLR), e não no Programa de
Participação nos Resultados (PPR). Ou seja, a
empresa está tentando excluir seus lucros do valor
que o trabalhador merece receber. Essa mesma

lei dá outra opção, que é a de que a PLR seja

negociada através do Acordo Coletivo.

Avaliando que, legalmente, o desempenho de

tal comissão pode ser questionado, o Sindicato dos

Metalúrgicos do Sul Fluminense defende que, a partir

da próxima negociação, tal definição seja feita através

do Acordo Coletivo.

O trabalhador também não entende como uma

empresa deste porte, que se diz transparente em sua

gestão e conta com pessoas competentes cuidando do

balanço da empresa, não consegue fazer o cálculo

para efetuar o pagamento até o dia 9 de abril, como

estipulado.

Gravidez ocorrida no aviso
prévio dá estabilidade

A gravidez ocorrida durante o aviso
prévio, ainda que indenizado, garante à
trabalhadora a estabilidade provisória no
emprego. Neste caso, se a rescisão do
contrato de trabalho ocorrer por
desconhecimento da gravidez por parte do
empregador ou até mesmo da própria
trabalhadora, o direito ao pagamento da
indenização não usufruída está garantido.
A decisão, unânime, é da 3ª Turma do
Tribunal Superior do Trabalho (TST) que
reconheceu o direito de uma trabalhadora
que ficou grávida durante o período de
aviso prévio, e reformou decisões de

instâncias anteriores.
A trabalhadora recorreu à Justiça do

Trabalho pedindo reintegração ao emprego.
Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região (SP) não reconheceu a estabilidade
por gravidez, entendendo que, no momento
da rescisão do contrato, a trabalhadora não
estava grávida. Ao apelar ao TST, a
trabalhadora sustentou que o pré-aviso não
significa o fim da relação empregatícia, “mas
apenas a manifestação formal de uma
vontade que se pretende concretizar adiante,
razão por que o contrato de trabalho
continua a emanar seus efeitos legais”.

Com a decisão do TST, direito ao pagamento dos
salários e da indenização está garantido à gestante

No dia 19 de fevereiro de 2008, Maria Aparecida
Roseli Miranda, funcionária da Gran Sapore, prestadora
de serviço à Companhia Siderúrgica de Barra Mansa,
saiu para trabalhar e nunca mais voltou para casa. Dois
dias depois, Roseli foi encontrada morta dentro da lixeira
da empresa.

Nas últimas três semanas foram mais quatro
mulheres covardemente assassinadas. Até quando
teremos que conviver com esse tipo de crime que impede
que filhos sejam criados por suas mães ou até mesmo
conheçam suas mães? Crime que faz sangrar o coração e
a alma de tantas mães e tantos pais.

O Mapa da Violência 2012, do Instituto Sangari,
apontou que 91 mil mulheres foram assassinadas no
Brasil de 1980 a 2010, 43 mil e quinhentas somente
nos últimos dez anos. O relatório destacou que em 2006,
ano em que a Lei Maria da Penha entrou em vigor esses
índices apresentaram uma ligeira queda. Segundo a
Organização Mundial de Saúde – OMS, o Brasil ocupa a
7ª posição em uma lista de 84 países em assassinatos
de mulheres. No Estado do Rio de Janeiro, segundo o
Dossiê Mulher 2012, do Instituto de Segurança Pública,
em média, são assassinadas de 12 mulheres por dia.

Recentemente, foi encaminhada à Comissão Especial
de Juristas, designada pela Presidência do Senado, a
sugestão de inclusão no artigo 121 do Código Penal, de
um inciso específico para a tipificação do crime de
femicídio - homicídio praticado contra mulheres.

Vários países da América Latina já incluíram em
suas legislações essa tipificação, que, se incluída na
legislação brasileira, servirá para dar maior visibilidade
ao homicídio praticado contra mulheres. Isso possibilitará
dados oficiais que justifiquem a necessária formulação
de políticas públicas mais eficazes, e, por fim, dizimará
a impunidade que impera em nosso país nos casos de
assassinato de mulheres.

Nos cinco anos da morte de Maria Aparecida Roseli
Miranda, queremos afirmar que sua morte não foi em
vão e que serviu, como a de tantas outras mulheres no
país, e, em especial, na nossa região, para fortalecer
ainda mais a nossa busca por Justiça e pelo fim da
violência contra mulheres, crianças e jovens, que são as
maiores vítimas.

Maria Conceição dos Santos - Responsável pela Secretaria
da Mulher do Sindmetal-SF, Conselheira Estadual dos
Direitos da Mulher (CEDIM/RJ), presidente do Conselho
Municipal dos Direitos Humanos/RJ

Não à
impunidade,

basta de
violência!
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Sindicato ganha ação e CSN
terá que pagar PLR de

1997 a 1999
A 2ª Turma do Tribunal

Superior do Trabalho (TST)
condenou CSN a pagar aos
trabalhadores 10% sobre os
dividendos apurados entre os
anos de 1997 e 1999. No período
a empresa deixou de repassar aos
empregados o percentual de
participação nos lucros e
resultados (PLR), firmado em
acordo coletivo, entretanto, o lucro
obtido entre neste período foi
distribuído aos acionistas.

De acordo com o escritório
representante na ação, entre
1997 e 1999 a CSN reservou
parte dos lucros e repassou aos
trabalhadores um valor menor de
PLR do que o estabelecido em
acordo coletivo. Em 2001, o
percentual retido foi distribuído

Em busca de
mão de obra
qualificada
A agenda de eventos em

todo o país torna urgente a
qualificação, até 2015, de 6,1
milhões de trabalhadores que
já estão em atividades técnicas
hoje. O recorte inédito do
Mapa do Trabalho Industrial
2012, feito pelo Senai, mostra
que, apesar dos percalços da
produção no ano passado, a
procura por profissionais bem
qualificados está alta em todos
os setores-chave.

Só na construção civil, 500
mil pessoas devem passar por
treinamentos. Sinal evidente da
demanda aquecida, graças às
obras de infraestrutura.

Algumas profissões são
consideradas “coringas”, por
serem demandadas tanto em
períodos de crescimento quanto
de retração. É o caso do
mecânico de manutenção de
máquinas industriais, entre
outras. Veja abaixo uma relação
de profissões “coringas”:
- Mecânico de manutenção
- Operador de máquina de
usinagem CNC
- Montador de veículos
- Soldagem e corte
- Operador de máquinas e
instalações de produtos
farmacêuticos
- Cosméticos
- Trabalhador de embalagem
e etiquetagem
- Técnicos químicos
- Operadores de máquina de
costura para peças de roupas
- Desenhistas e modelistas
- Alimentadores de linhas de
produção
- Auxiliar de produção e
expedição
- Operadores de máquinas de
desdobramento de madeira
Marceneiros
(Fonte: Senai)

UsicalmecUsicalmecUsicalmecUsicalmecUsicalmec
Os funcionários da Usicalmec fizeram denúncia ao

sindicato que a empresa não está efetuando o
pagamento do salário até o 5º dia útil do mês.

 Em vez disso, há o adiantamento do vale e o pagamento fica para o meio do mês, entre
os dias 15 e 20. Isso prejudica os companheiros em seus compromissos financeiros.

aos acionistas da companhia.
A ação analisada pelo TST

abrange dez funcionários, e
tramitam na Justiça centenas de
ações similares. Ao todo,
aproximadamente seis mil
trabalhadores da CSN
questionam na Justiça, por meio
do sindicato, o não pagamento da
PLR, e cada um poderá receberem
de R$ 15 mil a R$ 30 mil.

Após analisar o caso, o TST
considerou que a CSN
desrespeitou o acordo coletivo
estabelecido com os funcionários.
A decisão reformou o
entendimento do Tribunal
Regional do Trabalho do Rio de
Janeiro (TRT-RJ), que havia
considerado o repasse aos
acionistas legal.


