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Metalúrgicos dizem NÃO
a proposta de reajuste

CSN | CAMPANHA SALARIAL 2019

Mais de 93% dos trabalhadores da CSN rejeitam
a proposta para renovação do ACT 2019/2020

Nesta quarta-feira (5/6),  4.188
trabalhadores da CSN parti-
ciparam da votação, realizada
pelo Sindicato dos Metalúrgicos,
sobre a proposta da empresa
para renovação do Acordo Cole-
tivo 2019/2020.
Entre os votantes, 3.925 rejei-
taram a proposta da empresa,
enquanto 259 foram favoráveis
à proposta. E 4 votos entre
brancos e nulos. E este resultado
deixou claro à empresa o grau
de insatisfação dos trabalha-
dores em relação a proposta
apresentada.
O sindicato já encaminhou o
resultado à direção da CSN e
aguarda uma nova rodada de
negociação. E esclarece que os
outros pontos da pauta de rei-
vindicações, divulgados no
boletim nº 1640, aprovados pelos
trabalhadores, que não entraram
em votação, ainda estão sendo
discutidos com a empresa.
A expectativa dos metalúrgicos é
de que a próxima proposta leve
em consideração o grande
volume de produção que resul-
taram no lucro líquido de mais
de R$ 5 bilhões, no ano passado.

VEJA ABAIXO O RESULTADO:

NÃO= 3.925  (93,72%)
SIM = 259
BRANCOS/NULOS= 4
TOTAL=4.188 VOTOS



O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense convoca os
trabalhadores a comparecer a sua sede (R. Gustavo Lira, 9,
Centro - VR), com a cópia do  RG, CPF, PIS e Carteira de
Trabalho (foto e verso da foto) e contra cheque da época, no
horário de 2ª a 5ª feira, das 8h às 12h e de 13h30 às 17h30.

Sindicato publica nova
relaçao de trabalhadores

para atualizar documentos

46079 - JOVANE DE ALMEIDA
46080 - PAULO CESAR DE A. TEIXEIRA
46084 - ANDERSON MOURA DE SOUZA
46088 - ANDRÉ LUIZ PIRES DO COUTO
46090 - CARLOS ALBERTO M. DE SOUZA

46096 - ARNALDO DE A. CARDOSO
46133 - ALESSANDRO M. DA SILVA
46134 - ALESSANDRO PINHEIRO VIEIRA
46135 - GERSON CHAVES DE ALMEIDA

A Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão, que integra o
Ministério Público Federal, é
taxativa ao afirmar a inconsti-
tucionalidade da proposta de
reforma da Previdência do presi-
dente Jair Bolsonaro.
Segundo parecer encaminhando
na quarta-feira (5) aos parla-
mentares que analisam a pro-
posta, "o estabelecimento de um
novo regime com base em um
modelo de capitalização altera o
princípio da solidariedade esta-
belecido como núcleo central da
Constituição Federal de 1988".
A mudança do regime proposto
pelo governo é um dos pontos mais
criticados, justamente porque
altera o modelo de solidariedade.
Para o MPF, a proposta "acaba por
retirar do âmbito constitucional o
tratamento de questões relativas à
Previdência, visto que aspectos
como rol de benefícios e benefi-
ciários, idade mínima, tempo de
contribuição, regras de cálculo dos
benefícios, tempo de duração da
pensão por morte e condições para
acumulação de benefícios, por
exemplo, passarão a ser disci-
plinados por lei complementar – e
'cujo conteúdo é ainda des-
conhecido".
A Procuradoria adverte ao parla-
mentares que a Constituição de
1988 traz, espalhadas em seu
corpo, normas que traduzem
políticas públicas tendentes a
superar a desigualdade histórica
que marca a sociedade brasileira.

MPF diz que
reforma da

Previdência de
Bolsonaro é

inconstitucional


