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Golpe fatal nos
trabalhadores

Esta semana, o Sindicato dos
Metalúrgicos participou de uma
reunião, em São Paulo, que tirou
como resolução urgente a mobili-
zação da luta em defesa da sua
aposentadoria.
A decisão unifica as centrais
sindicais, sindicatos, movimentos
sociais, trabalhadores das mais
diversas categorias para intensificar
as atividades na luta em defesa do
direito à aposentadoria justa, digna
e democrática no Brasil.
O que mais tem preocupado é a
intenção do governo eleito em
adotar o modelo de aposentadoria
do Chile. Esse modelo de
Previdência tem levado ídosos
chilenos à miséria.
Nas palavras do presidente, Silvio
Campos: “não podemos aceitar
que um trabalhador da CSN, no
exercício de suas atividades com

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Metalúrgicos
querem saber

cadê as metas e
critérios do PPR

Depois de montada a Comis-
são que vai acompanhar os
trabalhos para o Programa de
Participação de Resultados
(PPR) para o ano de 2018, os
trabalhadores estão cobrando
as reuniões que vão estabelecer
as metas e critérios para o PPR.
Todos ainda estão na expec-
tativa de que os valores apre-
sentados, este ano, sejam me-
lhores que os do ano passado.

PPR | CSN

Novas regras
trabalhistas

impõe prazo de
18 meses para

nova contratação
Muitos trabalhadores estão
reclamando com o sindicato
que quando saem da CSN não
estão sendo contratados ime-
diatamente.

Pelo entendimento da CSN,
após as nova lei trabalhista, os
trabalhadores devem aguardar
um prazo de 18 meses para
nova contratação.

risco 4, no calor excessivo, poeira,
ruídos, gases, muitos riscos na
coluna, joelho, de surdez... trabalhe
até 65 anos. Isso é humanamente
impossível! É preciso que todos
estejam mobilizados pela garantia
ao direito a uma aposentadoria
digna, justa e democrática. É
preciso estar atento a esse governo
eleito, que quer implantar um
modelo chileno, onde mais de
90% dos aposentados recebem só
meio salário mínimo, provocando
au-mento dos números de suicídio,
alcoolismo e uso de drogas. E
como ficará quem já contribuiu 28,
30, 33 anos já que o governo eleito
afirma que não vai ter pedágio? É
justo prolongar até 65 anos? É esse
o país que queremos para os
nossos ídosos?”.
Fica a reflexão! Venha junto com
o sindicato nessa luta. Dúvidas,
sugestões, ligue 2102.2800.

Sindicato dos Metalúrgicos debate com centrais
sindicais, movimentos sociais, trabalhadores das

mais diversas categorias a luta em defesa do direito
à aposentadoria justa, digna e democrática



44243 - CARLOS ANSELMO DE ALCANTARA
44248 - CLÁUDIO CAMPOS DE ALMEIDA
44253 - EDSON DE FREITAS FERREIRA
44258 - ENIR FERREIRA
44262 - FERNANDO ANTÔNIO CAMPOS
40989 - CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO
40994 - MARCIO JOSE DOS SANTOS

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense convoca
os trabalhadores 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 e
contra cheque.

Sindicato faz nova
convocação para
atualização de
documentos

40996 - ALEXANDRE SOARES DA SILVA
41000 - VALTAIR DA FONSECA MONTEIRO
41008 - ELIAS LOROSA
41009 - MOISES GOMES MARTINS
41015 - VIDAL VAGNER RAIMUNDO
41016 - LUIZ FERNANDO LEITE
41006 - JOSÉ DE ARIMATÉIA FIRMINO

É constante a reclamação dos
trabalhadores sobre a qualidade,
quantidade (gramatura), des-
contituidade da alimentação na
rampa e também nas estruturas.
Todos sabem que esse inves-
timento recebe subsídio do PAT
(Programa de Alimentação do
Trabalhdor), custeado pelo
governo federal. Não dá mais
para esperar, “saco vazio não
para em pé”.

Refeitório da
CSN: no limite

Basta de pinga
pinga do salário

CONTRATADAS

Trabalhadores de algumas empre-
sas contratadas não aguentam
mais a falta de pagamento ou
pagamento parcelado. Tem em-
presa que já está há dois meses
sem pagar os salários integrais
dos metalúrgicos.
O sindicato entende que isso é
um absurdo, já que se trata de
empresas que prestam serviço
para uma das maiores side-
rúrgicas da América Latina. E aí
CSN, isso vai continuar?

O pessoal do turno está rei-
vindicando o dejejum.
O sindicato encaminhou ofício
à empresa e está aguardando
a posição da empresa.
E, com certeza, esse será um
ponto de pauta para nego-
ciação no próximo acordo
coletivo.

Dejejum


