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Na segunda-feira (27), o
sindicato recebeu ofício do
gerente de Recursos Humanos
da  CSN para mais uma
rodada de negociação sobre
o Acordo Coletivo de
Trabalho 2013/2014.

A reunião está marcada
para hoje, quarta-feira, às
10h, no antigo Escritório

CAMPANHA SALARIAL 2013

CSN chama para nova
rodada de negociação

A partir da semana que vem, o sindicato estará
pagando para 1,6 mil trabalhadores, valores da

diferença ganha no processo da PLR de 1998

Sindicato ganha mais ações
do  processo da PLR1

O Sindicato dos Metalúr-gicos
do Sul Fluminense acaba de
ganhar na Justiça o processo da
PLR1 (referente aos anos de
1997, 98 e 99), que beneficia
cerca de 1.600 trabalhadores da
CSN, que começarão a receber
seus valores na sede do sindicato
já na próxima semana.

O presidente do sindicato,
Renato Soares, comemora a
vitória e comenta: “Para nós do
sindicato é uma grande vitória

já que a gente sabe que o
trabalhador já é muito
explorado, recebe um salário
defasado e que nunca é valo-
rizado pelo patrão. Um ganho
desses representa, de alguma
forma, justiça princi-palmente
para os funcionários da CSN”.

Este processo diz respeito ao
período que a empresa deixou
de repassar R$ 83 milhões aos
trabalhadores, referentes aos
10% do total de R$ 836 milhões

a que eles teriam direito a
título de PLR.

Segundo a assessoria jurídica,
esta causa dos trabalhadores da
CSN envolvem 1200 processos
que tramitam na Justiça e que
envolvem em torno de 12 mil
trabalhadores.

O trabalhador terá 30 dias
para receber o repasse no
sindicato, depois disso, o
dinheiro será devolvido à
Justiça do Trabalho. 

Negociação com representantes da CSN será
hoje, às 10h, no antigo Escritório Central

Central da empresa.
A direção do sindicato espera

que a empresa, que já recebeu
a pauta de reivindicação dos
trablhadores há mais de 50 dias,
já tenha alguma coisa para
apresentar que represente
avanços nas negociações.

A expectativa é grande já
que na última reunião, quando

a empresa sugeriu retirar
direito dos trabalhadores e
implantar banco de horas,
recebeu como resposta um
grande não do atual presidente
do sindicato. Agora, espera-se
que, no mínimo, os repre-
sentantes da direção tragam
algo de bom para ser
apresentdo ao trabalhador.
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Sindicato pede revisão das perdas do FGTS
para todos os trabalhadores da base

Na semana passada, o
funcionário da CSN
Celso da Silva Reis,
perdeu su carteira com
todos seus documentos
de identifi-cação, na Vila
Santa Cecília, em Volta
Redonda. Quem
encontrar os documentos
pode entregar na sede
do sindicato, na Rua
Gustavo Lira, nº 9, tel.:
(24) 2102-2833. Ou
comunicar diretmente o
trabalhador no telefone
(24) 9943-5293.

DOCUMENTOS:
ACHADOS E PERDIDOS

O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense, através da
Força Sindical, entrou com uma
ação na Justiça Federal de Brasília
pedindo a revisão do FGTS
(Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço). A ação cobrará perdas
que chegam a 88,3%, devido à
correção errada da TR (Taxa de
Referência), que é aplicada sobre
o Fundo de Garantia.

A ação na Justiça envolve
vários sindicatos, com pedido de
liminar, diz que os trabalhadores
perderam bilhões entre 1999 e

2012 com a manipulação da TR,
que incide no cálculo dos juros
do FGTS.

Só para se ter uma ideia, um
trabalhador que tinha R$ 1 mil
no ano de 1999, tem hoje com
a correção errada da TR apenas
R$ 1.340,47, sendo que os
cálculos corretos indicam que a
mesma conta deveria ter R$
2.586,44. Isto é: uma diferença
de R$ 1.245,97.

Segundo informações da Força
Sindical, deputado Paulo Pereira
da Silva (PDT-SP), “desde 1999,
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o FGTS dos trabalhadores
brasileiros está sendo corrigido
de maneira errada. O confisco
na correção chega a 88,3%. Só
nos últimos dois anos, somam
aproximadamente 11% de perda,
na correção” .

Vale lembrar que um processo
semelhante aconteceu em 2001,
quando os trabalhadores
ganharam ações na Justiça sobre
as correções erradas dos planos
Collor e Verão, e o governo teve
que abrir negociação e pagar as
correções.


