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Após a primeira reunião de es-
clarecimento de pauta, repre-
sentantes da CSN até agora não
responderam ao pedido do
Sindicato sobre a próxima
reunião que dará continuidade
às negociações sobre o Acordo
Coletivo 2018/19.
O sindicato vem tentando
sensibilizar a empresa para
agilizar as datas das próximas
reuniões, evitando assim que
os reajustes salarial e de outros

Sindicato cobra da
CSN negociação

Governo ataca
OIT para defender

destruição das
leis trabalhistas.

MPT lamenta
Após ter sido incluído em lista de
países sob suspeita de descumprir
normas internacionais de proteção
aos trabalhadores, o governo brasi-
leiro acusou a Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) de fazer
"jogo político" e de desconheci-
mento sobre a legislação brasileira.
A dita "Reforma" Trabalhista do
governo Temer é objeto de análise
durante a 107ª Conferência
Internacional do Trabalho, ocorrida
na primeira semana de junho, em
Genebra, na Suíça.
O procurador-geral do Ministério
Público do Trabalho (MPT),
Ronaldo Fleury, acompanhou os
debates e lamentou a manifestação
de ataque do governo brasileiro ao
Comitê de Peritos e à própria OIT.
O representante internacional dos
trabalhadores, Marc Leemans,
também lamentou a posição do
governo brasileiro. O representante
dos trabalhadores brasileiros,
Antonio Lisboa, lembrou que o
MPT alertou o Congresso Nacional
e o governo federal que a reforma
trabalhista violava a Constituição
Federal e normas internacionais
ratificadas pelo Brasil.
Na abertura, o ministro do Traba-
lho, Helton Yomura, declarou que
a nova lei, chamada de "moder-
nização trabalhista", permite maior
flexibilidade na gestão do tempo do
trabalhador e mais equilíbrio entre
trabalho e vida pessoal.

Saiba como
receber o PPR

Após vários pedidos de infor-
mação sobre como será pago
o PPR dos demitidos da CSN
do ano passado e deste ano, o
sindicato procurou a empresa
para esclarecer as dúvidas dos
trabalhadores.

A empresa informou que aque-
les trabalhadores que foram
demitidos em 2017, receberão
seus valores em parcela única,
no mês de setembro. E os que
foram demitidos em 2018
receberão seus valores em duas

PAGAMENTO DO PPR DOS DEMITIDOS

parcelas. A primeira, que será
paga em junho ainda, referente
a 2/3 do valor acordado. E a
segunda, referente 1/3 restante,
será paga no mês de setembro.

O sindicato alerta aqueles
trabalhadores que não têm
mais conta bancária, a mes-
ma utilizada para depósito
da empresa, ou que alterou
sua conta e banco, devem
procurar o CAP21 (Fox) ou ligar
para 3344.5000 para atua-
lizar os dados.

CAMPANHA SALARIAL 2018

benefícios ultrapassem tanto a
data-base dos metalúrgicos.
A luta este ano será em defesa
de reajustes mas, principal-
mente, pela manutenção das
cláusulas do acordo vigente.
“Temos que estar atentos e
mobilizados. E que fique clara a
união dos trabalhadores. Não
tenham dúvida que a nossa
vitória será do tamanho da
participação de cada um”, afirma
Silvio Campos, presidente.



33698 - JOEL SILVA
33725 - ADEMIR RAIMUNDO DA SILVA REIS
33759 - CARLOS LUIZ DE PAULA
40286 - WALDIR ROCHA DA SILVA
40288 - GILTON SANTOS PESSOA
40293 - MARCOS DE OLIVEIRA
40298 - JOÃO BATISTA DE SOUZA ZACARIAS
43934 - ROBERTO CARLOS SANTANA
52513 - ANDERSON JOSÉ TEBAS
52536 - RAFAEL FERREIRA BARBOSA PINTO
41131 - VALTER TULLER FERREIRA
41139 - LUIS ALBERTO DOS REIS SANTOS
52717 - RICARDO LUIZ DE SOUZA ALVES
52723 - STANLEY WOLFFANG M. DA SILVA
52735 - ALEX PEREIRA VARGAS
53884 - ANTONIO CARLOS CUSTODIO JUNIOR
53909 - LUIS FERNANDO DA SILVA
53918 - MAXSANDRO MATIAS MARTINS
46202 - EMERSON LUCILIANO QUINTÃO
46204 - MARCOS PAULO ARRUDA
46206 - HELIO CESAR NEUBANER
46215 - LUIZ CARLOS DINIZ GOMES
46218 - JOÃO MARCELO ANACLETO CATAPRETA
46233 - FÁBIO LICINIO FIGUEIRA
46240 - MARCELO ROCHA DA SILVA
46245 - IVAN CASSIANO VIEIRA
46248 - ALEXANDRE DOS SANTOS MARQUES
46253 - REGINALDO GONÇALVES

O sindicato convoca os nomes
abaixo a  comparecer em sua
sede (Rua Gustavo Lira, 9,
Centro, VR), de 8h às 12h e das
13h às 17h, com cópias do RG,
CPF, PIS e Carteira de Trabalho
(pág.da foto e verso).

Nova relação
para atualizar
documentos

31419 - ELIR ERNESTO ERMES DUARTE

32174 - NELSON VARGAS

35089 - LUIS CLAUDIO DA COSTA

35185 - JÚLIO CESAR PACHECO

36080 - LUIZ OLIVEIRA DA SILVA

36722 - MARCELINO LUIS VERONESE

41068 - ADILSON DOS REIS

49295 - FABIANO NOGUEIRA DA CUNHA

Sindicato convoca os trabalhadores abaixo relacionados para
comparecer à sede do sindicato para receber seus alvarás
do “meia hora de refeição”. A entrega será na 2ª feira, dia
18/6, às 10h, na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

Sindicato publica
nova listagem para
entrega de alvarás

DESCONTOS ESPECIAIS
PARA SINDICALIZADOS

Telefax: (24) 3346.3074 | 99823.8477
recantodapesca@hotmail.com

Rua 570, 192 - N. Senhora das Graças - VR
(Atrás da Justiça do Trabalho, na Rua do Ambulatório da AAPVR)


