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Em assembleia, realizada
ontem (20), trabalhadores da
CSN rejeitaram a proposta de
1.525 salário base, em subs-
tituição ao PPR 2018.
Participaram da votação 6.585
trabalhadores, sendo 3.550
disseram NÃO, enquanto 3.014
disseram SIM. Foram 21 votos
NULOS/BRANCOS.
O sindicato entende que o PPR
é uma ferramenta de engre-
nagem, tanto para a empresa
como para os trabalhadores.
Mas para que essa engrenagem
funcione é necessário que a
empresa defina metas e critérios
e que essa regra seja clara. Só
desta forma o PPR vai funcionar
de forma eficaz e vai cumprir o
seu verdadeiro papel, que é o de
motivar e não desmotivar o
trabalhador na produção .
A diretoria do sindicato vai aguar-
dar a empresa chamar para
retomar as negociações, o mais
breve possível.

Metalúrgicos rejeitam
proposta de abono do PPR

CSN | PPR-2018

VEJA ABAIXO O RESULTADO:

NÃO=3.550
SIM=3.014
BRANCOS/NULOS=21
TOTAL=6.585 VOTOS

Ontem, 3.350
trabalhadores da
CSN recusaram
proposta de abono
em substituição
ao PPR 2018

Votação e apuração
transcorreram com
tranquilidade, durante
esta quarta-feira, na
Praça Juarez Antunes.
A apuração iniciou logo
após o encerramento
nas urnas.



46425 - MÁRCIO MARTINS DE SOUZA
46440 - WENDEL FERREIRA LEITE
46443 - SIDNEI LOPES PEREIRA
46444 - ANDRE JOSE DO NASCIMENTO
46446 - LUIZ ALFREDO G. MOUFFRON
46448 - ANDRE LUIS DIAS MARTINS
46451 - ALEX BARRETO DO AMARAL

O sindicato dos Metalúrgicos
convoca os nomes, abaixo rela-
cionados, a comparecer a sua
sede, na Rua Gustavo Lira, 9 -
Centro - VR, trazendo original e
cópia: RG, CPF, PIS e Carteira
de Trabalho (foto e verso da foto)
e contra cheque, no horário de
8h às 12h e de 13h30 às 17h.

Sindicato convoca
para atualização
de documentos

A batalha em defesa da Previ-
dência Social, contra a reforma
proposta desse governo, está es-
quentando e vai contar com ma-
nifestações em todo as regiões do
país, com dezenas de capitais e
municípios mobilizados amanhã,
22/3. Conforme os dirigentes das
centrais, é um dia de combate e

Sindicato convoca os
metalúrgicos à batalha

em defesa da previdência
“Neste momento é fundamental que os trabalhadores do
país se mobilizem e se unam no propósito único: barrar

essa reforma que vai massacrar milhares de
trabalhadores. Vamos lutar até o fim e cobrar do

parlamento a reponsabilidade de legislar em defesa do
povo brasileiro. Está nas mãos do Congresso Federal”,

defende o presidente Silvio Campos.
alerta que inaugura uma jornada
de luta que prosseguirá até a
votação final da PEC 06/2019
no Congresso Nacional e deve
culminar com a decretação de
uma greve geral.
Todos estão convocados para a
caminhada às 17h, da Praça
Juarez Antunes até a Praça Brasil.


