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Empresa e sindicato
retomam discussão

sobre PPR nesta 2ª feira

Em nova rodada de negociação com
os diretores do sindicato,  represen-
tantes da CSN apresentaram uma
nova proposta de 1.525 salário
base, a pagar no próximo dia 9/4,
data do aniversário da empresa.

Após várias cobranças à CSN e de
recusar em mesa os dois primeiros
valores apresentados, o sindicato
voltou a se reunir com a empresa,
nesta 2ª feira, dia 18, recusando mais
duas propostas que foram apre-
sentadas durante a reunião.

A primeira proposta foi de 1.2
salário a ser paga em duas parcelas.
E a segunda foi de 1.35 salário para
pagar em única parcela no dia 31/
5. O sindicato recusou as duas

CSN | PPR-2018

Empresa apresenta nova proposta e votação será nessa
4ª feira, das 6h às 18h, na Praça Juarez Antunes

Se a reforma da Previdência for aprova-
da não sobrará pedra sobre pedra dos
direitos previdenciários. Veja abaixo:
- será fixada aposentadoria aos 65
anos para homens e 62 para mulheres;
-  acaba a regra 85/95 para segurados
do INSS e servidores públicos, que terão
outra regra de 105 pontos para homens
e mulheres;
- aposentadoria integral somente com
40 anos de contribuição;
- a aposentadoria dos pobres das
cidades piora muito com o aumento
de 15 para 20 anos o tempo mínimo
de contribuição;
-  praticamente acaba a aposentadoria
dos trabalhadores rurais;
-  professores terão que trabalhar até
os 60 anos;
-  governo reduz de 100% para 60% o
valor da aposentadoria por invalidez;
- proposta destrói a aposentadoria
especial das áreas insalubres com fixação
de idade mínima;
-  pensão por morte é destruída, com
redução de 100% para 50% e acaba
a reversão das cotas;
- acaba o BPC da LOAS, que será subs-
tituído por uma renda de 500 e 750;
- o abono salarial de 1 salário mínimo
será pago apenas para quem ganha 1
salário mínimo;
- os servidores públicos que tem direito
à aposentadoria integral poderão
exercer o direito somente aos 65 anos
de idade e os professores e professoras
aos 60 anos de idade;
- a previdência social será extinta para
os novos trabalhadores, que serão
vinculados a uma previdência privada;
- a reforma da previdência virá acom-
panhada da “carteira de trabalho verde
e amarela”, sem CLT, sem os direitos
dos acordos coletivos e sem pre-
vidência pública.

Consequências
da reforma da
Previdência

propostas em mesa.

Ao final da reunião, chegou a uma
nova proposta, que é de 1.525
salário, a ser paga no dia 9/4. E,
apesar de achar que ainda não
corresponde às expectativas dos
trabalhadores, o sindicato decidiu
levar à apreciação por questões
jurídicas e para que possa garantir
a participação ampla e direta dos
funcionários nas negociações.

O sindicato convoca os traba-
lhadores que foram admitidos até
2018. A votação será na próxima
quarta-feira, dia 20/3, das 6h às
18h, na Praça Juarez Antunes. E
na Galvasud será das 6h às 15h,
na portaria da empresa.



49730 - FREDERICO A. GONÇALVES

49731 - ADAELTON DE JESUS PEREIRA

49732 - DEYVID MARTINS DE SOUZA

49733 - VINICIUS RANGEL DOS REIS

49737- ORIVALDO ALVES DE A. JUNIOR

49748 - FRANKLIN CUNHA DE CARVALHO

49750 - MARCOS RICARDO BATISTA

35088 - SEBASTIÃO MARIANO FILHO

35091 - LUIZ CARLOS GOMES

45038 EDUARDO LUIS DE SOUZA GOMES

45041 JORGE WENDEL DE CARVALHO

45042 SILVANO LOPES

45043 ALEXANDRE SOARES S. DA SILVA

45050 EDMO LUIZ DE OLIVEIRA

45051 LUIS CARLOS MIGUEL GOMES

45052 HELCIO DE OLIVEIRA S. JUNIOR

45054 ROBSON COSTA

45055 ADELCIO CLER

45062 JOÃO GILBERTO VIEIRA

38557 IRADIL RIBEIRO COUTINHO

38558 RONALDO PEREIRA MARCELLINO

39010 CARLOS ROBERTO PEREIRA

39018 DIMAS VITAL DA SILVA

39020 DIVINO MARINO PEIXOTO

39024 FABIO DA SILVA SENA

39032 HELCIO CORREA BRAGA

39036 JANUARIO MONTEIRO DA SILVA

39038 JOÃO BATISTA M. LINHARES

39043 JOSÉ LUIZ NEVES

O Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense convoca os
nomes, abaixo relacionados,
a comparecer a sua sede, na
Rua Gustavo Lira, 9 - Centro -
VR, de 2ª a 5ª feira, das 13h
às 16h30, falar com a advo-
gada Dra. Jéssika.

Trabalhadores
deverão

comparecer ao
sindicatoSindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense convoca

os trabalhadores abaixo relacionados para comparecer à
sede do sindicato para receber seus alvarás referentes ao
processo judicial da “meia hora de refeição”. A entrega
será na 5ª feira, dia 21/3, às 10h, na Rua Gustavo Lira,
9 - Centro - VR.

Nova listagem para
entrega de alvarás

35103 - CARLOS ANTÔNIO DA SILVA

35122 - MARCIO DOS SANTOS SILVA

35135 - PAULO CESAR NEVES

35144 - SERGIO HENRIQUE DOS REIS

35146 - SIDNEY JOSÉ DE OLIVEIRA

35149 - CARLOS PINHO DA SILVA

35163 - CELITO TEIXEIRA DOS SANTOS

35181 - JOSÉ SILVA AUGUSTO


