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CAMPANHA SALARIAL CSN 2013

Trabalhadores do processo da PLR1 da CSN continuam recebendo
Nas duas últimas semanas o

Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense repassou aos
trabalhadores que já saíram
vitoriosos no processo da PLR1
da CSN os valores que tem
direito a receber. Foram 1.652
trabalhadores beneficiados no
início deste mês, dos quais
aproximadamente 70% já
receberam os valores desde 6/
6, na sede do sindicato no Retiro,
por ordem de matrícula, sendo
250 atendimentos por dia.

Aqueles que não puderam ir
ao sindicato na data indicada
devem comparecer à sede da
Gustavo Lira, 9, no Centro de
Volta Redonda, até o dia 28 de
junho (de segunda a sexta-feira,
das 9h às 12 e das 14h às 17h).

Após esta data, o sindicato estará
repassando os valores que
restarem à Justiça.

Se você está entre os
trabalhadores contemplados ou
conhece alguém que esteja, não
deixe passar mais essa
oportunidade de receber sem
burocracia.

Lembramos mais uma vez que
os processos da PLR1 são
referentes ao ano de 1998. Ao
todo são 1.200 processos, com
10 trabalhadores em cada. Muito
em breve, mais 50 processos
serão finalizados com vitória.

Alertamos aos trabalhadores
que ainda não foram
contemplados, que não devem
ficar preocupados com a decisão
do justiça na vara municipal nem

estadual. Os processos que
foram indeferidos aqui serão
levados até a última instância e
a palavra final é do Tribunal
Superior do Trabalho, em
Brasília. Nesta instância, quando
o trabalhador ganha, a CSN não
tem mais como recorrer.

Informamos ainda que, o
processo da PLR2, relativo ao
ano de 2003, é um só, com mais
de dez mil trabalhadores. O
resultado será o mesmo e sairá
junto para todos, ou seja, ou
ganha todo mundo, ou perde
todo mundo.

Para mais informações sobre
ambos os processos, procurar o
escritório do Dr. Murilo, nos
telefones: (24) 3343-0086 ou
3346-5859.

Na semana passada, o sindicato
enviou dois ofícios à CSN, no intuito
de dar prossegumento às negoci-
ações do Acordo Coletivo, cobran-
do que a empresa marcasse uma
nova reunião. Em resposta ao
segundo ofício, enviado em 13/6 -
no qual o sindicato solicitava ainda
a prorrogação da data-base para
o final de junho - a CSN respondeu
positivamente, marcando a reunião
para a manhã de hoje, 17/6.
Esperamos que a empresa pare de
brincar de negociar! Manteremos
o trabalhador informado.

“Hora de
Refeição”
Informamos que o

atendimento aos traba-
lhadores do processo de
“Hora de Refeição” da
CSN continua. Aqueles
que desejarem consultar o
andamento do seu pro-
cesso devem comparecer
ao quarto andar da sede
do Sindicato dos
Metalúrgicos, na Rua
Gustavo Lira, nº9, no
Centro de Volta Redonda.
Terças e quartas, no
horário de 9h às 12h e 14h
às 17h e procurar a Dra.
Stella ou Dr. Maurício.

Sindicato injeta mais de 20
milhões na economia da cidade
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Sindicatos e Força Sindical entram
com ação para revisão do FGTS

A Força Sindical já entrou com uma ação na Justiça
cobrando a diferença da correção monetária que
não está sendo aplicada no FGTS (Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço). Desde 1999 não estão
corrigindo o saldo do Fundo de Garantia como
determina a lei e isto está causando um rombo de
bilhões de reais nas contas dos trabalhadores. “As
perdas chegam a 88,3%, um verdadeiro crime
econômico contra a classe trabalhadora”, diz
Paulinho da Força, ressaltando que as perdas são
resultado da manipulação da TR (Taxa de Referência),
que incide no cálculo do FGTS.

A remuneração das contas do Fundo segue uma
fórmula: Taxa Referencial (TR) mais juros de 3%
ano. Como o governo vem reduzindo aos poucos
a correção da TR – até chegar a zero em setembro
do ano passado –, o reajuste das contas do Fundo
também diminuiu. O resultado é que o trabalhador
está sendo tungado.

O trabalhador que desejar ter seus valores
revisados deve procurar o sindicato e entrar na
luta pela revisão do FGTS. Para entrar na ação
coletiva, que já está na Justiça, e recuperar o seu
dinheiro, o trabalhador terá de assinar um termo

de adesão e apresentar cópias simples dos
seguintes documentos:

cédula de identidade
comprovante de endereço
carteira de trabalho, onde conste o nº

do PIS/PASEP, ou Cartão do PIS
Extratos do FGTS
Carta de concessão do benefício (no caso

dos aposentados)

Veja o que aconteceu:
• No ano 2000 a inflação foi de 5,27%, e o

governo aplicou 2,09% nas contas;
• Em 2005 a inflação foi de 5,05%, e aplicaram

2,83% nas contas;
• Em 2009 a inflação foi de 4,11%, e as contas

receberam só 0,7%;
• Desde setembro de 2012 a correção das contas

tem sido de 0%.

Os sindicatos estão se preparando para atender
quem tinha saldo na conta do FGTS, a partir de
janeiro de 1999, e estiver interessado em participar
da ação coletiva de cobrança das perdas.

Festa JulinaFesta JulinaFesta JulinaFesta JulinaFesta Julina
dos Aposentados e Pensionistasdos Aposentados e Pensionistasdos Aposentados e Pensionistasdos Aposentados e Pensionistasdos Aposentados e Pensionistas

Dia 4 de julho
a partir das 15h
Na sede do Sindicato do Retiro
(Av. Antonio de Almeida, 603)

Música ao vivo com
Ziza e bandaZiza e bandaZiza e bandaZiza e bandaZiza e banda

Cheiro deCheiro deCheiro deCheiro deCheiro de
RelvaRelvaRelvaRelvaRelva

Bingo com cartelas grátis. Apenas para sócios do sindicato

1º prêmio: liquidificador
2º prêmio: batedeira
3º prêmio: ventilador
4º prêmio: sanduicheira

Realização: Sindicato dos Metalúrgicos / Gestão Renato Soares RamosRealização: Sindicato dos Metalúrgicos / Gestão Renato Soares RamosRealização: Sindicato dos Metalúrgicos / Gestão Renato Soares RamosRealização: Sindicato dos Metalúrgicos / Gestão Renato Soares RamosRealização: Sindicato dos Metalúrgicos / Gestão Renato Soares Ramos
Apoio: Drogaria RetiroApoio: Drogaria RetiroApoio: Drogaria RetiroApoio: Drogaria RetiroApoio: Drogaria Retiro

5º prêmio: edredon
6º prêmio: micro-ondas
7º prêmio: poupança de R$ 1.000
8º prêmio: poupança de R$ 1.500


