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Não é novidade que o Sul
Fluminense vem ocupando impor-
tante espaço no cenário nacional
em função do seu desenvol-
vimento econômico.  Isso é gra-
ças à política de incentivo do
governo do Estado para atrair,
cada vez mais, empresas e, com
isso, a geração de novos postos
de trabalho.

Semana passada, o presidente
do sindicato, Renato Soares,
acompa-nhado do ex-prefeito de
Volta Redonda, deputado
estadual, Dr. Gotardo, esteve
reunido, com o vice-governador
Luiz Fernando Pezão, para
agradecer pessoalmente o
empenho do governo para o
desenvolvimento da região. Em
suas palavras: “Os trabalhadores
do Sul Fluminense deve creditar
e agradecer ao governo do
Estado a política de incentivo que
vem atraindo, cada vez mais,
empresas, principalmente, do
setor automotivo e de autopeças
para a região. Mais emprego,
mais poder de consumo, maior
o crescimento econômico da
nossa região”.

Um tema de grande relevância
abordado durante a reunião foi
a implantação de cursos profissio-

Renato agradece ao Pezão
pela política de geração de

emprego na região

nalizantes voltados para os
metalúrgicos do ramo automotivo.
Com o crescimento e o surgimento
de novos postos de trabalho é
imprescindível mais investimentos
na formação e qualificação
profissional. “Precisa-mos da
parceria com o governo do Estado
para ajudarmos nossos jovens e
outros trabalhadores, que estão
retornando ao mercado de
trabalho e que necessitam se
reciclar ou se qualificar, para a
realização de cursos. Com o
crescimento tem surgido a
necessidade de mais investimentos
nesta área”, afirmou o sindicalista.

Renato aproveitou para
agradecer ao governo os convites
para participar das inaugurações
das empresas recém-chegadas
na região. “A participação do
sindicato nas inaugurações das
fábricas ao lado do governo Esta-
dual demonstra que a política de
priorizar o diálogo durante as
negociações com as empresas só
tende a contribuir para a vinda
de novas industrias e o
crescimento do mercado de
trabalho. Essa relação de
confiança é fundamental, isso só
favorece o trabalhador”, conclui
Renato Soares.

É hoje, dia 12 de setembro,
a festa do aposentado tradicio-
nalmente promovida pelo
sindicato dos metalúrgicos. A
programação começa às 14h,
com show do G3 às 15h e a
realização do bingo às 16h.
Serão distribuídos lanches e
brindes.

Desde a posse da atual gestão
do sindicato dos metalúrgicos, esta
diretoria tem implantado políticas
em defesa do aposentado e
pensionista, entre elas, a
derrubada da taxa de internação
que a CSN tentou implantar;
promoção de campanhas pela
recuperação do poder de compra;
aumento digno para o salário
mínimo. Reformou e ampliou a
sede do Retiro para melhorar o
atendimento para seus
associados aposentados e
pensionistas.

Realizou várias festas do Dia
do Aposentado e uma progra-
mação mensal de eventos
culturais, com premiações e
atendimento de aferição de
pressão e taxa de glicose, palestras
sobre a saúde na terceira idade,
nutrição, importância da atividade
física, entre outros.

O sindicato espera contar com
a presença dos associados em um
momento de confraternizar as
conquistas e potencializar as lutas
por mais qualidade de vida da
família metalúrgica.

Nesta 5ª-feira,
dia 12, sindicato
realiza a Festa
do Aposentado,

no Retiro

Vice-governador Pezão recebe o deputado Gotardo e o presidente
do Sindicato, Renato Soares, em seu gabinete no Rio de Janeiro
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ATENÇÃO TRABALHADORES
DO PROCESSO DA PLR

Os trabalhadores substituídos do processo da PLR
da CSN, sob o nº  0151000-32.2006.5.01.0342,
da 2ª Vara, com os nomes e matrículas abaixo
relacionados precisam entrar urgentemente em
contato com o escritório de advocacia do Dr. Murilo,
através dos telefones 3346-0086 ou 3346-5859, para
tratar de assuntos de seu interesse:
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CSN deve pagar

diferenças de PLR
Foi publicado no jornal Valor

Econômico (10/9), que o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) conde-
nou a CSN a pagar as diferenças
de participação PLR dos anos de
1997, 1998 e 1999 aos seus funcio-
nários, com base no valor distri-
buído aos acionistas em 2001.

A 1ª e a 2ª instâncias haviam
decidido a favor da CSN, em ação
ajuizada pelo Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense.

No processo, o sindicato alega
que parte do lucro líquido obtido
nos anos de 1997, 98 e 99 foi retida,
com o objetivo de aumentar o
patrimônio da companhia. Porém,
em junho de 2001, o lucro referente
a esse período foi distribuído aos
acionistas. Foram repassados R$ 836
milhões - R$ 130 milhões de juros
sobre capital próprio e R$ 706

milhões de dividendos.
O Tribunal Regional do Trabalho

do Rio de  Janeiro entendeu, no
entanto, que "a constituição de
reservas de lucros pela empresa nos
exercícios de 1997, 98 e 99, pagas
como dividendos aos acionistas no
ano de 2001 não gera direito aos
empregados a diferenças de PLR
relativas àqueles exercícios, por falta
de amparo legal ou contratual".

No TST, o entendimento foi
reformado. "A decisão do tribunal
regional foi proferida em dissonância
com notória e atual jurisprudência desta
Corte, que se orienta no sentido de
reconhecer o direito dos emprega-dos
da CSN de receber as diferenças de PLR,
segundo o acordo firmado entre as
partes e com base no valor pago aos
acionistas em 2001", afirma a ministra
relatora Delaíde Miranda em seu voto.


