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CSN | PPR 2018
Sindicato convoca

a nova votação EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Meta-
lúrgicas, Mecânicas, de Material
Elétrico, de Material Eletrônico e de
Informática de Barra Mansa, Volta
Redonda, Resende, Itatiaia, Quatis,
Porto Real e Pinheiral, abaixo
assinado, no uso de suas atribuições
estatutárias e com base na CONSTI-
TUIÇÃO FEDERAL E NA LEI DE
GREVE, CONVOCA TODOS OS
EMPREGADOS DA COMPANHIA
SIDERURGICA NACIONAL – CSN e
CSN PORTO REAL representados por
esta entidade sindical, para parti-
ciparem da Assembleia Geral
Extraordinária, que realizar-se-á na
próxima QUARTA-FEIRA, dia 03 de
abril de 2019, em votação por
escrutínio secreto, no horário de 6
às 18 horas na Praça Juarez Antunes,
Vila Santa Cecília, Volta Redonda,
para os trabalhadores da CSN Volta
Redonda e no horário de 6 às 15
horas na entrada da CSN, Porto Real
para os trabalhadores da Galvasud,
com o fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: 1. Deliberação
sobre a proposta de pagamento de
abono de 1,525 salários base em
substituição ao pagamento da PPR
2018, em havendo recusa; 2. Deli-
beração de GREVE e autorização para
o Sindicato deflagrá-la, paralisando
coletivamente os serviços da Empresa
COMPANHIA SIDERURGICA NACIO-
NAL - CSN e CSN PORTO REAL, a
partir de 48 horas, após notificação
às empresas, comunicando da
decisão da Assembleia, conforme de-
termina a Lei de Greve.

Volta Redonda, 1º de abril de 2019.

SILVIO JOSÉ CAMPOS

PRESIDENTE

Desde a votação, realizada no
dia 20/3, que a direção do
sindicato e a Comissão de
PPR da CSN vêm tentando
junto a empresa melhorar o
valor do abono do PPR-2018.
Infelizmente, em razão da
proposta ter sido aprovada
em todas as outras unidades
do grupo CSN, em especial,
em Casa de Pedra, onde a
“oposição Conlutas” deixou
ser aprovada por quase 80%
dos votos, aumentou ainda
mais a dificuldade de negocia-
ção em Volta Redonda.
Diante deste cenário, a empre-
sa radicalizou e manteve a
proposta de 1.525 salário base
dos trabalhadores, a ser pago

no dia 9 de abril, próximo.

A direção do sindicato não tem
para onde correr a não ser levar
aos trabalhadores a mesma pro-
posta que será votada amanhã
(quarta-feira), dia 3/4, das 6h às
18h, na Praça Juarez  Antunes.
E na Galvasud, a votação será
no mesmo dia, das 6h às 15h,
na portaria de entrada.

Os trabalhadores deverão de-
cidir entre a proposta de 1.525
salário base ou a realização
de GREVE dos funcionários da
empresa (edital ao lado).

“A decisão é dos trabalha-
dores”, garante o presidente
Silvio Campos.

“A decisão é dos trabalhadores”,
garante o presidente Silvio Campos.

Após aprovado o abono em todas as unidades
do grupo CSN, sindicato é obrigado a levar
novamente à votação a mesma proposta



41681  JADERSON GOMES
41682  BONIFÁCIO TEIXEIRA FILHO
41683  WILLIAN MATTOS
41689  RONALDO M. LEITOGUINHO
41692  CARLOS ROBERTO DE JESUS
41697  FRANCISCO CARLOS FERREIRA
41698  ANTONIO CARLOS DE SOUZA
41699 JEAN CLAUDIO FAGUNDES DA SILVA
37806 CLAUDIO ALVES DE SOUZA
37828 AMILTON TOLENTINO
37835 JORGE EDSON CABRAL
37845 JOEL SOARES
37850 ULISSES GOMES DE CARVALHO
37853 CLAUDIO JOSE RIBEIRO
37856 CASSIO EUGENIO CAMBRAIA
37860 CAETANO ROSA
37864 JOAO TADEU DA CRUZ PINHEIRO
37866 NILSON MARIANO GOMES
43817 SIDNEI NASCENTES DE AZEVEDO
43818 LUIZ SERGIO LAUREANO ARCANJO
43822 VAGNER TEIXEIRA DA SILVA
43823 CLAUDIO LUIS FERREIRA
43824 MARCO ANTÔNIO PINTO FRANCISCO
43828 RONALDO MELO AUGUSTO
43832 EUGÊNIO PASSELE OUVERNEY
43834 DENER ESPERANÇA DE CARVALHO
43837 PAULO HENRIQUE F. DE ALMEIDA

Sindicato
convoca para

atualizar
documentos

O sindicato convoca os nomes,
abaixo relacionados, a comparecer
a sua sede, Rua Rua Gustavo Lira,
9 - Centro - VR, trazendo original e
cópia: RG, CPF, PIS e Carteira de
Trabalho (foto e e qualificação
civil) e contra-cheque, no horário
de 8h às 12h e de 13h às 17h.

Reforma da Previdência  reduz
aposentadoria por idade; quem
ganharia R$ 2 mil perde R$ 877

Hoje, na hora de calcular a média
salarial, o INSS descarta os menores
salários de contribuição. A proposta
do governo é considerar todas as
contribuições, portanto, essa média
acaba ficando menor do que a atual.

Veja qual seria a perda na aposenta-
doria: um trabalhador de 65 anos
de idade, com 20 anos de contri-
buição e com média salarial de R$
2.240,90 receberia hoje 90% da
média, e sua aposentadoria seria de
R$ 2.016,81.

Com a reforma, a média salarial
desse mesmo trabalhador cairia para
R$ 1.899,41. Ele receberia 60%
da média, e a aposentadoria seria
de R$ 1.139,65, uma diferença de
R$ 877,16. Os cálculos foram
elaborados pelo Ieprev (Instituto de

Estudos Previdenciários).
Para ter 100%, reforma exige 40
anos de contribuição
Além dessa diferença na média, a
proposta muda a regra de cálculo
da aposentadoria. Quem hoje tem
15 anos de contribuição, que é o
tempo mínimo exigido na aposenta-
doria por idade, ganha 85% da
média salarial. Se tiver 20 anos de
pagamentos, terá 90% da média.
Com 30 anos de contribuição, é
possível receber 100%.
Se a reforma da Previdência passar
no Congresso como está, quem
entrar na regra de transição ganhará
60% da média se tiver entre 15 e
20 anos de contribuição. Para atingir
100% da média salarial, será
preciso contribuir por 40 anos.


