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CSN | PPR 2018
Sindicato acende

alerta de mobilização
Aguardando o chamado da CSN para retomar

negociação, sindicato já acende alerta de
mobilização dos trabalhadores

MARÇO 2019:
Pela Vida e por

Direitos da Mulher
O “8 de Março” surgiu das lutas
femininas por melhores condições
de vida e trabalho e pelo direito
ao voto. Há mais de 100 anos que
essa data passou a ser referência
na discussão do papel da mulher
na sociedade. Um dia especial para
celebrar a luta contra o preconceito,
pela igualdade dos salários e
condições de trabalho e pelo fim
da violência contra as mulheres.
Desde lá, a luta das mulheres já
era por redução da carga horária,
equiparação de salários com os
homens e por tratamento digno no
ambiente de trabalho. Hoje, mes-
mo com avanços, as mulheres ainda
sofrem, em muitos locais, por salá-
rios baixos, violência, jornada ex-
cessiva e desvantagens profissionais.
No quesito violência, a questão é
mais grave. Só nos últimos 12 meses,
16 milhões de brasileiras sofreram
algum tipo de violência, entre elas,
4 milhões e 700 mil sofreram agres-
são física, chute, socos, empurrões.
E somente 15% procuraram ajuda
da família e 10,3% buscaram uma
Delegacia, sendo que 76% das agres-
sões foram cometidas por conhecidos.
São vários os desafios. No empode-
ramento das mulheres, é preciso
enfrentar a baixa representação
feminina na política e nos espaços
de decisão. Na questão profissional,
é preciso buscar maior valorização
em todos os campos: salários iguais
para trabalho igual; maior ocupação
em gerências e chefias; e o fim do
assédio sexual e moral. E pelo fim
da violência contra as mulheres, a
luta é pela conscientização da
necessidade de denunciar e exigir
a aplicação da Lei Maria da Penha,
que garante a proteção, punição e
ajuda na construção da autoestima,
oferecendo condições para que saiam
deste ciclo vicioso da violência.

Logo após a reprovação da proposta
do valor do abono, oferecido pela
CSN aos trabalhadores em substi-
tuição ao PPR (Programa de Participa-
ção de Resultados), o sindicato enviou
ofício à empresa, solicitando a reto-
mada das negociações.

A CSN informou que só iria reto-
mar as negociações quando tivesse
encerrado a votação nas unidades,
que incluí Paraná, Arcos, Casa de
Pedra, São Paulo, Rio de Janeiro,
Camaçari, entre outras.

O sindicato entendeu como afronta,
uma forma nítida de pressão aos
trabalhadores para que aceitem a
proposta que a empresa ofereceu
de 1,525 do salário base dos
funcionários e que foi recusada na
votação do último dia 20.

Mais uma vez, a direção do sindi-
cato não acha justificável a empre-
sa, além de não pagar a título de
PPR, que isenta o trabalhador de

tributação, oferecer um valor quase
o mesmo ao que foi pago no ano
passado. Justamente quando ela
apresentou um lucro líquido de
mais de R$ 5 bilhões, o que re-
presenta 50 vezes o lucro do ano
passado, e que pagou aos trabalha-
dores 1.5 salário, sem tributação.

Resumindo, parece que a empre-
sa, em vez de usar a ferramenta
como motivação, pune os traba-
lhadores que, além de receber um
valor injusto, ainda terão que pagar
tributação.

O sindicato ainda está aguardando,
nos próximos dias, que a empresa
retome as negociações. Caso isso
não ocorra, vai iniciar as mobiliza-
ções convocando os metalúrgicos
para decidir entre a realização de
uma greve ou através de ação na
Justiça. Os trabalhadores decidirão
qual o melhor caminho a ser seguido.



Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense solicita
o comparecimento de
ELEAZAR DE AVELAR
RODRIGUES para buscar o
alvará do processo da Hora
de Refeição para recebi-
mento do valor, no Departa-
mento Jurídico, de 2° a 5°
feira, no horário das 8h às
12h e das 13h às 17h.

SINDICATO
CONVOCA
URGENTE

53226 - WELLINGTON A. DOS SANTOS
53228 - LUIS CARLOS C. NASCIMENTO
53230 - LEANDRO SILVA BARRETO
53231 - JOÃO MARCELO DE ABREU
53232 - MARCELO DA SILVA MACEDO

Sindicato 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 2ª feira, dia 1/4, às 10h, na Rua Gustavo Lira, 9
- Centro - VR.

Sindicato publica
nova listagem para
entrega de alvarás

53234 - JULIANO PEREIRA R. L. DA SILVA
53235 - ALEXANDRE FONSECA DOS SANTOS
53259 - WILLIAM BARBOSA DE FREITAS
53260 - JUNIOR CESAR CORREA

Após a primeira fase de execução
da Reforma Trabalhista e da
terceirização, cujo foco foi a flexi-
bilização e restrição dos direitos
trabalhistas, com enfraqueci-
mento da Justiça e do Direito do
Trabalho e dos sindicatos,  acaba
de entrar na sua segunda fase
para atingir os seus dois ob-
jetivos: as reduções do custo do
trabalho e da influência do mo-
vimento sindical, cujo caráter é
político.

Essa fase está sendo conduzida
principalmente pelo ministro da
Economia, cujo propósito é
aprovar Medidas Provisórias que
atacam a organização e a estru-
tura sindicais, porque mexem com
os recursos materiais e financeiros
das entidades.

Mais ataques
aos direitos do

trabalhador


