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PRADA - NEGOCIAÇÃO DO PPR Prorrogado
o prazo de

inscrição para
eleição da CIPA

Retornando à mesa de nego-
ciação com os representantes
da CSN/Prada, nesta quarta-
feira, dia 18/7, e sem con-
senso, a direção do Sindicato
dos Metalúrgicos decidiu manter
o estado de greve.

Atendendo a uma exigência
jurídica, o sindicato ouviu o
chamado da empresa para
negociar e, durante a discussão,
os representantes da empresa
não apresentaram mudança
nos valores do PPR. E ainda
propuseram, a título de ante-
cipação das negociações do
Acordo Coletivo 2018/2019, um
reajuste no valor do cartão ali-
mentação que passaria para R$
180 (com a participação de 5%
do trabalhador) e também efe-
tuar um crédito extra de R$ 100,
sem participação. E ficou esta-
belecido um compromisso de
rever e dar solução a algumas
questões administrativas.

Diante do impasse e sem acordo,

Trabalhadores mantêm
estado de greve
Após atender o chamado da PRADA para

retomar as negociações, a direção do
sindicato decide manter o estado de greve

Após a reivindicação do sin-
dicato sobre a falta de lisura,
ampla divulgação e transpa-
rência, entre outras irregula-
ridades,  os representates da
PRADA/CSN voltaram atrás,
ampliando o prazo de inscrição,
nos dias 18 (ontem), 19
(hoje) e 20/7, entre outras
mudanças no processo eleitoral
dos representantes da CIPA -
Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes.

A direção do sindicato foi noti-
ficada formalmente do processo
eleitoral, com extensão do prazo
das inscrições. Se comprome-
tendo a assegurar o direito de
participação a todo e qual-quer
trabalhador, desde que tenha
vínculo com a empresa.

A eleição será na próxima 2ª feira,
dia 23/7, das 5h às 15h. E a
apuração será a partir das 15h30.

Os interessados em se inscrever
deverão se dirigir ao SESMT, no
horário das 8h30 às 17h.

TRABALHADOR, PARTICIPE!

o sindicato apresentou uma
contra proposta: cinco cargas
extras no cartão alimentação,
no valor de R$ 100/cada.

A avaliação do sindicato é que,
desde o início da mobilização dos
trabalhadores, já foram  clara-
mente percebidas algumas mu-
danças na postura das chefias,
em relação aos trabalhadores, e
algumas conquistas como: a
substituição do serviço médico
e a mudança de postura autori-
tária da empresa, através da
prorrogação e maior divulgação
das eleição da CIPA.

“Quando há união entre os tra-
balhadores, há força para en-
frentar os patrões. E a greve é e
sempre foi a nossa principal arma
na luta para conquistar dos nossos
direitos. Vamos enfrentar nos
manter firmes e mobilizados para
enfrentar os desafios pela frente.
Acompanhando e decidindo
sobre os próximos passos da
nossa luta”, orienta a direção.


