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PLR minguada

É hoje a primeira reunião
com a CSN sobre o acordo

O sindicato inicia hoje as negociações com a CSN para o acordo 2008/
2009. Nesta 1ª reunião, às 9h, no Hotel Bela Vista, serão feitos os

esclarecimentos sobre a pauta de reivindicações
Todos sabem que ne-

gociar com a direção da
CSN é sempre difícil,
sempre tem as várias des-
culpas que o RH da em-
presa expõe. Este ano,
esperamos que a empre-
sa tenha mais coerência
no seu discurso já que,
como todos sabem, nun-

ca lucrou tanto como no
ano de 2007. Agora che-
gou a hora de valorizar
os grandes responsáveis
pelo lucro fabuloso, os
trabalhadores. Todos jun-
tos e mobilizados para
garantir uma campanha
salarial vitoriosa. Aumen-
to real já!

Foi paga na última
quarta-feira, 9/4, a PLR
da rapaziada. A recla-
mação foi geral, tanto
na porta da empresa
como em ligações para
o sindicato. A compa-
nheirada deve se lem-
brar de um dos nossos
informativos no final do

ano passado. Logo após
a comissão da PLR rede-
finir o critério de reparti-
ção da PLR 2008, aler-
tamos que, mais uma
vez, os trabalhadores
que mais ralam, pegam
na ferramenta no chão
da fábrica, seriam os ver-
dadeiros prejudicados.

Trabalhadores em massa se decepcionaram com o valor
da Participação nos Lucros e Resultados da CSN

O PAGAMENTO DA PLR DOS TRABALHADORES DEMITIDOS VAI SER PAGA NO DIA 18/4
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Estudos comprovam: trabalhar menos de 40 horas por
semana reduz os riscos de doenças físicas e mentais,
pode gerar empregos, melhorar a produtividade e a

qualidade de vida do trabalhador. Vejam abaixo o que
o excesso de trabalho pode causar ao trabalhador

Turno de 6h
faz bem à saúde

Maus hábitos alimen-Maus hábitos alimen-Maus hábitos alimen-Maus hábitos alimen-Maus hábitos alimen-
tares tares tares tares tares - Longas jornadas alte-
ram a dieta de homens e mu-
lheres, facilitando a chegada
de doenças cardiovasculares
e câncer. Aborrecimentos
como estresse causado por
pequenas discussões com co-
legas, reuniões ou perda de
prazo podem empurrar para
uma má alimentação, para o
consumo de álcool, fumo e
outras drogas.
Acidentes de trabalho Acidentes de trabalho Acidentes de trabalho Acidentes de trabalho Acidentes de trabalho -
Cientistas descobriram que
o risco de acidente entre os

manufatureiros é 88% maior
para os que trabalham mais
de 64 horas quando compa-
rados aos que trabalham 40
ou menos.
PPPPPressão alta ressão alta ressão alta ressão alta ressão alta - Os que tra-
balham entre 41 e 50 horas
têm 17% a mais de risco de
ter pressão alta. Entre os que
trabalham mais 50 horas, a
taxa é de 29%. Já aqueles
com jornadas inferiores a 40
horas, é de 14% a mais.
FFFFFalta de tempo para a fa-alta de tempo para a fa-alta de tempo para a fa-alta de tempo para a fa-alta de tempo para a fa-
míliamíliamíliamíliamília - Para não perderem di-
nheiro ou credibilidade, per-

dem saúde, quando não a
vida, suicidam-se dentro da
fábrica.
Doenças cardiovascula-Doenças cardiovascula-Doenças cardiovascula-Doenças cardiovascula-Doenças cardiovascula-
res res res res res - Quem trabalha até 40
horas semanais corre duas
vezes menos risco de infarto.
Distúrbios do sono Distúrbios do sono Distúrbios do sono Distúrbios do sono Distúrbios do sono - Os
trabalhadores sem vínculo
empregatício – que chegam
a trabalhar mais de 44 horas
semanais – têm mais proble-
mas para dormir, se alimen-
tam mal e enfrentam confli-
tos familiares.
Fonte: Revista Brasil - abril/2008

Trabalhadores da Sankyu
reafirmam que querem que o

sindicato negocie a PLR

Trabalhador
merece

respeito!
Mais uma vez, o engenheiro

Salgado e o seu coordenador de
segurança (GFO) da CSN, co-
nhecido como “Rambo”, desres-
peitam o trabalhador. Isso acon-
teceu após um acidente, ocorri-
do no dia 5/4, que vitimou um
metalúrgico que teve seu dedo
preso em uma das máquinas.

Em reunião, após o aciden-
te, o Salgado questionou o com-
panheiro que se acidentou que,
“ao invés de prender o dedo, por-
que não prendeu a p.... Deve ser
porque só tem uma. E o dedo
tem dez”.

Essa não é a primeira vez que
recebemos reclamações sobre o
comportamento agressivo do
Salgado. Por isso o sindicato quer
informar que a época da senza-
la já acabou. Se os Recursos Hu-
manos da CSN não valoriza as
relações de trabalho pode estar
criando um problema. Inclusive
o sindicato vai encaminhar a re-
clamação à empresa. E, caso a
empresa não tome providências,
estará fazendo a denúncia ao
DRT. Afinal, acidentes acontecem
e, com certeza, este trabalhador
não desejou correr o risco de per-
der o dedo.

Em votação realizada
na última quarta-feira, dia
9, mais de 85% dos traba-
lhadores da Sankyu decidi-
ram que a negociação da
PLR será feita pelo sindica-
to, por meio de acordo co-
letivo.

A votação contou com
a participação de 817 tra-
balhadores, desses 717
votaram pelo sindicato, 93
pela Comissão e 7 foram
nulos e em branco. O pro-
cesso de votação, desde a
coleta dos votos até o final

da apuração foi acom-
panhado pela direção
do sindicato e repre-
sentantes da empresa.

A forma de discus-
são da PLR dos traba-
lhadores da Sankyu es-
tava criando um im-
passe: a Sankyu se re-
cusava a aceitar o re-
sultado da votação que
já havia sido realizada
pelo sindicato na en-
trada da UPV. Espera-
mos que agora a direção da
empresa, de forma demo-

crática, acate a decisão dos
trabalhadores.

O sindicato recebeu denún-
cia de discriminação no uso dos
refeitórios da Usina. Os traba-
lhadores das empresas contra-
tadas são impedidos de usar
alguns refeitórios, que são re-
servados para os trabalhado-
res da CSN.

A direção do sindicato repu-
dia qualquer tipo de discrimi-
nação e, caso continue acon-
tecendo, acionará o Departa-
mento Jurídico do sindicato
para entrar com uma denún-
cia no Ministério Público do Tra-
balho.

Discriminação não!!!

Refeitórios
da UPV


