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E a PLR, CSN?Editorial

Esta semana, o Banco Central
anunciou a elevação da taxa Selic em
0,25%. O Comitê de Política Monetária
(Copom) decidiu elevar a taxa básica de
juros de 7,25% para 7,5% ao ano, como
medida para conter a inflação. Mas essa
decisão tem uma série de efeitos
colaterais na economia. Segura-se a
inflação, mas, com isso, também diminui-
se o consumo e o número de postos de
trabalho, e reduz-se a atividade industrial.

É mais um remédio amargo que o
governo bota goela abaixo do trabalhador,
porque, depois, quem paga a conta é a
população, que sofre com desemprego e
com a redução do seu poder de compra.

AAAAAumento da taxaumento da taxaumento da taxaumento da taxaumento da taxa
Selic é remédioSelic é remédioSelic é remédioSelic é remédioSelic é remédio

amargoamargoamargoamargoamargo

Hoje já é dia 19. “E a PLR?”,
o trabalhador pergunta.
Repassamos a pergunta para a
direção da empresa: e a PLR,
CSN?

Sindicatos e trabalhadores
estão esperando ansiosamente
uma resposta. Esse silêncio é
uma falta de respeito com o
pessoal da Usina Presidente
Vargas, Porto de Sepetiba, Arcos,
Congonhas, Galvasud e Paraná.

São milhares de trabalhadores
que também querem saber da
PLR.

Todos estão atentos a esse
silêncio. E uma coisa é certa: essa
postura da direção da CSN
influenciará diretamente nas
negociações do Acordo
Coletivo, que se iniciam na
próxima semana. O bicho vai
pegar, e está chegando a hora
da onça beber água!

Renato Soares Ramos,
presidente do Sindicato dos

Metalúrgicos do Sul Fluminense

ErrataErrataErrataErrataErrata
No último boletim da CSN, foi

divulgada uma listagem dos
trabalhadores do processo da PLR 1, que
deveriam comparecer ao sindicato.
Porém, os valores referentes já foram
pagos. Pedimos desculpas pelo erro.
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Após denúncia do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense, o Ministério do Trabalho e Emprego realizou
operação de fiscalização das dependências da empresa.

Confirmadas as péssimas condições de higiene do
ambiente de trabalho,como infiltrações, mofo nas paredes
e vazamentos, a Sankyu se comprometeu em fazer obras
para sanar os problemas além de aumentar a frequência
de limpesa em suas dependências.

Segundo o documento emitido ao sindicato, as áreas
fiscalizadas forma aciaria, altos fornos, DMM, Oficina
Leste, Carbo-químico,  pontes rolantes, castelo e CTE.

O sindicato espera que a direção da empresa
cumpra com o seu compromisso garantindo condições
adequadas aos seus funcionários.

Sindicato denuncia e
Ministério cobra da
Sankyu melhorias no
ambiente de trabalho

A comissão mista da Medida Provisória (MP) 607,
que trata da isenção de imposto de renda sobre a
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), aprovou na
última quarta-feira (17), o parecer do deputado Luiz
Alberto (PT-BA).

Entre as principais alterações incluídas no texto pelo
deputado está a obrigatoriedade de as empresas abrirem
o livro-caixa aos sindicatos da categoria ou à comissão
formada por representantes dos patrões e dos
empregados.

O texto afirma que as empresas deverão abrir "seu
balanço do ano anterior e informações fiscais, contábeis
e outras necessárias para viabilizar a negociação coletiva".
O deputado incluiu a obrigação de os sindicatos manterem
o sigilo das informações, "sob pena de responsabilização
pessoal".
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