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Sindicato vai a São
Paulo cobrar o PPR

Diante de tantas incertezas para esse
ano, que coloca em risco inúmeros
postos de trabalho na região, a CSN
se posiciona de forma insensível à
realidade dos trabalhadores e não
apresentou, até agora, nenhum valor
de PPR.

Sem respostas até o momento da
reunião ocorrida na última 2ª feira
(27) e segurando a pressão dos meta-
lúrgicos, a direção do sindicato decidiu
ir até a presidência da empresa, em
São Paulo, com o objetivo de dar uma
solução ao pagamento do PPR e
cobrar também a bonificação de férias
dos trabalhadores que ainda não recebe-
ram, além da prorrogação da data-
base e a garantia dos benefícios dos
funcionários.

Esse cenário de instabilidade, somado
a situação de carestia no enfren-
tamento do coronavírus, o sindicato
espera conseguir o pagamento do
PPR 2019 de 100% do TARGET,
tendo em vista o resultado favorável
da produção no chão da fábrica. Além
de um crédito extra no cartão alimen-
tação para compensar o desconto do
Imposto de Renda. Proposta essa
aceita pelo presidente da empresa,
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em outra ocasião. E também reafirmar
à  CSN que o sindicato é contra toda e
qualquer ação quanto a Medida Provi-
sória 936/20, do governo federal.

“Não encontramos outra saída que
não seja ir até São Paulo e tentar
cobrar diretamente do Benjamim
uma resposta para a situação dos
trabalhadores, que contam com
esse pagamento anual do PPR para
cumprir os seus compromissos fi-
nanceiros. Não dá para continuar
assist indo a CSN fingir  que  não
deve nada e que esse pagamento é
um favor aos trabalhadores. A em-
presa precisa reconhecer o esforço
dos  funcionários da mesma forma
que ela divide o seu lucro exor-

bitante com acionistas”,  enfatiza o
presidente Silvio Campos.

A direção do sindicato vai estar em São
Paulo, na próxima terça-feira, dia 5 de
maio, em agenda programada e já
confirmada para às 11h, com o presi-
dente da empresa.

“Estamos com a perspect iva de
finalmente resolver esse impasse
que vem se estentendo desde o
segundo semestre do ano passado
e  s e m  a de f ini ç ão  d as  me t a s e
crité rios. Vamos ve r se a gente
consegue também antecipar esses
critérios para o PPR de 2020-2021
e  ev it ar  p as s a r p o r  is s o,  n ov a -
mente, no ano que vem”, concluí
Silvio Campos.



Sindicato reafirma sua luta  em
defesa do emprego e por melhores

condições de vida e de trabalho

Neste 1º de Maio, trabalhadores e
trabalhadoras do Brasil e de todo o
mundo têm motivos suficientes para
acender a chama poderosa da luta
de classes. É fundamental brigar
para barrar o retrocesso, fortale-
cendo  sindicatos, defendendo a
saúde, o emprego e a dignidade
humana.

Essa data histórica de luta acontece,
em especial, em um momento de
plena pandemia e crise política eco-
nômica. E é por isso que valorização
do trabalho, da soberania nacional e
da democracia se tornam mais
importantes.

De acordo com o IBGE, o número de
trabalhadores e trabalhadoras bra-
sileiros submetidas a condições
indignas subiu a 13,7 milhões no final
do ano passado. E esse quadro tem
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se tornando ainda mais assustador.

A direção do sindicato aproveita
essa data para ressaltar o papel
crucial dos trabalhadores na linha
de frente da crise do coronavírus, os
ditos "invisíveis" da sociedade, que
continuam desempenhando o seu
papel, colocando a própria vida em
risco, como os profissionais da saúde,
metalúrgicos, funcionários dos
supermercados e farmácias, garis,
entre outros.

“Mesmo levando em consideração
a gravidade da situação, que impõe
a permanência em confinamento, é
preciso que todos se  manifestem
nesse 1º de Maio com faixas, ban-
deiras, ou nas redes sociais, dando a
este dia uma verdadeira força cole-
tiva. Vamos demostrar a nossa
indignação e o nosso espírito de luta

em defesa de direitos e da
qualidade de vida da classe
trabalhadora", enfatiza a direção do
sindicato.

Pela primeira vez na história, sindi-
catos e centrais sindicais vão usar o
formato de live para proteger os
trabalhadores do novo corona-vírus,
que já infectou quase 2,5 milhão de
pessoas em todo o mundo, mais de
166 mil vitímais fatais, entre elas
5.466 brasileiros.

"Aqui no Sul Fluminense a come-
moração desta data terá os nossos
lares como palco, junto a nossa
famíília, em uma trincheira decisiva
na batalha crucial contra a pan-
demia, que tem exigido, cada vez
mais disciplina social, respon-
sabilidade individual e coletiva ",
concluí a direção.

TRABALHADORXS
DE TODO MUNDO,

UNI-VOS!!

 O 1º DE MAIO SOLIDÁRIO 2020 terá participação de artistas de diferentes estilos se apresentarão durante
o 1º de Maio Solidário, entre eles Chico César, Zélia Duncan, Otto, Preta Ferreira, Dexter, Delacruz, Odair
José, Leci Brandão, Aíla, Preta Rara, Mistura Popular, Taciana Barros, Francis Hime e Olivia Hime, entre
outros. E será transmitido pelo link https://www.facebook.com/events/3020319574748780/


