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Sindicato busca antecipar
o pagamento da PPR

Após informação de que os
trabalhadores da CSN superaram
as metas do Programa de Participa-
ção nos Resultados (PPR), agora
só falta a CSN se superar e adiantar
o pagamento antes do dia 30 de
abril, como forma de reconheci-
mento do empenho e esforços de
seus trabalhadores.

Quem sabe a empresa não sur-
preende seus trabalhadores no dia
do seu aniversário (9 de abril)?
Agora é só aguardar a sua posição.

"No dia 28 de abril o
Brasil  vai parar", define

Fórum das Centrais
Está decidido: o Brasil vai parar no
dia 28 de abril. Nessa data, as
centrais sindicais farão o seu grande
ato unitário contra as reformas da
previdência e trabalhista encami-
nhadas por Temer.

O Fórum das Centrais se reuniu
na 2ª feira (27), em São Paulo, na
sede da UGT para traçar planos
de resistência da classe trabalha-
dora às políticas que restringem
direitos trabalhistas e sindicais e
que tramitam no Congresso
Nacional.

Da reunião foi retirada uma convo-
cação para o dia 28 de abril - Dia
Nacional de Luta. As centrais
convocarão seus sindicatos, federa-

ções e confederações a paralisarem
suas atividades.
O objetivo é enviar ao governo um
contundente alerta de que a socie-
dade e a classe trabalhadora não
aceitarão as propostas da reforma
previdenciária, trabalhista e o
projeto de terceirização aprovado
pela Câmara dos Deputados, no
último dia 22 de março.

Na opinião das lideranças, trata-
se do desmonte da previdência
pública e a retirada dos direitos
trabalhistas, garantidos pela CLT.

Por isso, toda a sociedade brasileira
está sendo convocada a demonstrar
no dia 28/4 o seu descontentamento,
ajudando a paralisar o Brasil.

O sindicato tem recebido muitas
denúncias sobre o comportamento
de alguns supervisores que estão
intimidando e obrigando funcio-
nários a trabalhar depois do horário,
com o ponto fechado. Atenção:
assédio moral é crime e se continuar
o sindicato vai começar a divulgar
os nomes dos responsáveis,
supervisores e gerentes.

Alô CSN,
assédio moral

é crime!

O sindicato comomera junto aos
metalúrgicos mais essa vitória.
Afinal, foram anos de luta para
derrubar o famigerado gatilho da
CSN, que só disparava contra o
trabalhador.

CAMPANHA SALARIAL 2017

Quanto a campanha salarial, o
sindicato já deu o ponta pé inicial
através de consulta aos traba-
lhadores. Foram distribuídos ques-
tionários para que os metalúrgicos

possam fazer as suas reivindi-
cações. O prazo para devolução é
até sexta-feira. Ressaltando que os
questionários podem ser depo-
sitados em uma das urnas que
estão à disposição nas portarias de
entrada da CSN.

Lembrando que já ficou garantido,
desde o Acordo Coletivo do ano
passado, o reajuste salarial que será
calculado pelo INPC, a partir de
maio. A partir de agora, o sindicato
vai brigar por mais conquistas.



HORA DE REFEIÇÃO

45620 - CLAUDIO HENRIQUE DE SOUZA
45622 - LUIZ SERGIO COSTA
45624 - JOVERSINTO VITORINO DA SILVA
45625 - SERGIO CARDOSO DOS  SANTOS
45628 - JULCIMAR DOS REIS
45632 - MILTON CESAR COSTA
45633 - EVARISTO NERY PEREIRA FILHO
45638 - ADILSON BENTO BARBOSA
45641 - ALDAIR SILVA
41953 - ROBERTO  ELIDIO DE JESUS
41954 - SEBASTIÃO CARLOS V. JUSTINO
41955 - JUVENAL EXPEDITO DA SILVA
41956 - EDUARDO FONTES REIS
41957 - RONALDO TEIXEIRA DE SIQUEIRA
41961 - ANTONIO CARLOS PERETE
41976 - JOÃO BATISTA GONÇALVES
41980 - CARLOS JORGE DOS SANTOS
41982 - ELIAS DE OLIVEIRA CUNHA
41983 - MARLON  VALBER FERREIRA

Os trabalhadores abaixo rela-
cionados deverão comparecer à
sede do sindicato para receber
seus alvarás. Será na 4ª feira,
dia 5/4, às 10h, na Rua Gustavo
Lira, 9 - Centro - VR.

Sindicato faz
convocação
para entrega
de alvarás

Integrantes das seis maiores centrais
sindicais do Brasil (CUT, UGT, CTB,
Força Sindical, CSB e Nova Central)
elaboraram um documento com
sugestões de vetos ao texto que
regulamenta a terceirização. O projeto
foi aprovado nesta 4ª feira (22/3),
na Câmara dos Deputados, e enviado
ao Planalto para sanção.

Os trabalhadores querem eliminar do
texto artigos que possibilitem
terceirizar atividades-fim das empre-
sas. Para eles, deve ser proibido, por
exemplo, que uma oficina de con-
serto de carros contrate serviços de
mecânicos terceirizados.

Atualmente, essa prática é vedada.
É permitida apenas a terceirização
das chamadas atividades-meio, como
uma loja de departamentos, cuja
principal atividade é a venda de
produtos, terceirizar a limpeza de
suas dependências.

Atualmente, não há legislação sobre
o assunto. As regras são deter-
minadas por decisão do Tribunal
Superior do Trabalho – a súmula 331.
O projeto aprovado pela Câmara,
que deverá ser sancionado pelo
presidente Michel Temer, preencherá

Centrais sindicais
pressionam por veto no
projeto de terceirização

esse espaço.

Está na mira dos sindicalistas, por
exemplo, o artigo 2º da proposta. O
dispositivo determina que “a contra-
tante é a pessoa física ou jurídica
que celebra contrato com empresa
de prestação de serviços deter-
minados e específicos”.

Eles também querem mudanças no
trecho: “empresa prestadora de
serviços a terceiros, a pessoa jurídica
de direito privado destinada a prestar
à contratante serviços determinados
e específicos”.

A legislação sobre terceirização que
será posta em prática ainda pode ter
outras mudanças. Há um outro pro-
jeto sobre o assunto no Senado, já
aprovado pela Câmara dos Depu-
tados. Se tiver o aval dos senadores,
o Planalto poderá fazer vetos distintos
nos dois textos e montar uma lei
diferente.

A flexibilização das relações de
trabalho é uma das reivindicações
da elite econômica e empresarial,
apoiadora do governo Temer. Além
dessa mudança, o grupo ainda cobra
reforma trabalhista mais ampla e
mudanças no sistema previdenciário.

Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense convoca JOSE
MERCIDIO DE SOUZA para
comparecer no departamento
jurídico do SINDMETAL/VR, o
mais breve possível.


