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CSN

Após um longo período sem
dar explicações sobre o pa-
gamento do PPR, a CSN cha-
ma o sindicato à reunião na
próxima segunda-feira (27).

Diante do atual cenário de in-
certezas para os trabalhado-
res, desde a pandemia do
coronavírus e, ainda, levando
ainda em consideração o alto
lucro da empresa no ano pas-
sado, a direção do sindicato
quer saber cadê o PPR dos
trabalhadores.

Além disso, os trabalhadores
que foram levados a tirar férias
como uma das medidas de
contenção da contaminação

Empresa chama
Sindmetal à reunião

Sindicato foi chamado a se reunir com a CSN na
segunda-feira (27) e quer saber sobre o PPR e

sobre o pagamento das férias dos trabalhadores

do Covid-19, denunciaram à di-
reção do sindicato que não re-
ceberam até agora o pagamen-
to da bonificação de férias, se-
guindo à risca a MP do gover-
no, que permite o pagamen-
to somente em dezembro.

Aliás, a direção do sindicato
tomou conhecimento que
esses direitos não foram pa-
gos a nenhum dos funcioná-
rios das empresas ligadas ao
grupo CSN, incluindo Casa
de Pedra e Arcos.

O Sindicato quer que a CSN jus-
tifique esse atraso e que pa-
gue imediatamente os valores
devidos aos trabalhadores.

Medidas do
governo e seus

prejuízos aos
trabalhadores

A lista de retirada de direitos da
classe trabalhadora é imensa, só
nos primeiros 13 meses e 16 dias
de mandato do Bolsonaro. São
medidas que simplesmente
ignoram as altas taxas de de-
semprego, a explosão da infor-
malidade e até mesmo as impli-
cações econômicas da pande-
mia do coronavírus.

As Medidas Provisórias do
Bolsonaro foram editadas sem
nenhum debate com as repre-
sentações sindicais, que exigem
a manutenção de direitos.
A mais recente delas, a MP 396/
20, acaba de receber permissão
do STF de não precisar do aval
dos sindicatos para utilizar os
mecanismos previstos na me-
dida. Ou seja, os trabalhadores
com salário de até R$ 3.135 ou
acima de R$ 12.202, a MP dis-
pensa a negociação coletiva na
suspensão de contrato ou para
as reduções de 25%, 50% ou
70% de jornada e salários.

Mais do que nunca, é funda-
mental a união na luta em defesa
dos direitos da classe trabalha-
dora. E nós do Sindmetal cha-
mamos os metalúrgicos a essa
unidade.
Na esperança de dias melhores,
forte abraço!
Silvio Campos - presidente


