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CSN | PPR 2018

Metalúrgicos aprovam  o
valor do abono/PPR 2018
Metalúrgicos da Usina Presidente
Vargas/CSN aprovaram, nesta quarta-
feira, dia 3/4, a proposta de 1.52
salário base, a título de abono do
Programa de Participação de Resul-
tados 2018, que será pago no pró-
ximo dia 9 de abril.

Participaram da votação 6.710 traba-
lhadores, sendo 5.211 votos favorá-
veis, 1.453 contrários à proposta e
46 entre votos brancos/ nulos.

O sindicato não comemorou o re-
sultado, mas entendeu que, em
razão da proposta ter sido aprovada
em todas as unidades do grupo CSN,
principalmente, em Casa de Pedra,
que é o berço do Conlutas, aumentou
ainda mais a dificuldade de nego-
ciação. É uma oposição que diz que
faz e acontece, mas na hora da luta
é uma das primeiras a aceitar a
proposta da CSN.

O sindicato espera que a CSN esta-
beleça os critérios e metas para
2019 e, desde já, se coloca à dis-
posição para iniciar as negociações.
E deixa claro, ainda, que a sua
expectativa para o próximo PPR é que
não se repita o que ocorreu este ano.

Mais uma vez, a direção do sindicato
agradece a participação de todos os
trabalhadores na votação e reforça
seu compromisso em defender os
interesses dos trabalhadores.

Mais de 77% dos funcionários da Usina Presidente
Vargas/CSN aprovaram o valor do abono do PPR 2018

VEJA ABAIXO O RESULTADO:

SIM=5.211 (77,67%)
NÃO=1.453 (21,65%)
BRANCOS/NULOS=46 (0,68%)
TOTAL=6.710 VOTOS

Milhares de
funcionários da
Usina Presidente
Vargas/CSN
participaram do
processo de votação,
que aprovou o valor
do abono em
substituição ao
PPR 2018



Renato dos Santos, funcionário
da empresa Mendes Araújo,
perdeu um Detector de Quatro
Gases, na Rua do Alto Forno ou
na Rua da Coqueria. Quem achou
favor entrar em contato pelo
telefone 24 99932.6710.

49538 - LEANDRO BARROS IRLANDA
49539 - LUCIANO DE CARVALHO
49542 - PAULO CESAR ALVES DA SILVA
49546 - EDUARDO DIMAS NASCIMENTO
49547 - CARLOS EDUARDO R. DE LIMA

Sindicato 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 8/4, às 10h, na Rua Gustavo Lira,
9 - Centro - VR.

Nova listagem para
entrega de alvarás

49548 - RODRIGO AMERICO B. DE SOUZA

49549 - JOÃO CARLOS F. DA ROCHA

49550 - ERICK APARECIDO DE O. ADRIAN

49556 - ANGELO MARTINS PACHECO

CNBB expressa
“preocupação”
com a reforma
da Previdência
Dom Leonardo Steiner se reuniu
com dirigentes sindicais sobre as
preocupações dos trabalhadores
em relação à proposta do go-
verno Bolsonaro que acaba com
o direito à aposentadoria e
entrega a Previdência Pública a
banqueiros.

Dom Leonardo registrou o posi-
cionamento da CNBB que aponta
fortes preocupações com a PEC 6/
19, em particular com a des-
constitucionalização e a capita-
lização da Previdência Social, além
de requerer amplo debate na so-
ciedade para encontrar as melhores
saídas para o tema, sem atingir
direitos da classe trabalhadora,
principalmente dos mais pobres.

Os dirigentes sindicais expuseram
as diversas razões que levam o
movimento a se contrapor à defor-
ma e saudaram o posicionamento
firme da CNBB e a própria Cam-
panha da Fraternidade.

Enquanto milhões de pessoas
continuam desempregadas ou
vivendo de bicos, banqueiros e
grandes empresários se aprovei-
tam dos juros altos, do desmonte
do Estado e da redução de direitos
sociais e trabalhistas.

Dom Leonardo foi enfático em
afirmar que o Estado tem o dever
de amparar seu povo e alertou que
o fim da previdência social e
pública pode levar ao aumento da
violência e da miséria na medida
em que retira renda necessária
para o sustento das famílias.


