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Paulo sem definição
do PPR 2019
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Negociação do PPR é
inversamente proporcional a
produção no chão da fábrica

As discussões com a direção
da CSN sobre o pagamento
do PPR continuam a mesma
lentidão. Novamente, a dire-
ção do Sindicato esteve reu-
nida, nesta segunda-feira
(18), em São Paulo, para co-
brar o pagamento o PPR. In-
felizmente, não houve ne-
nhum avanço.

A Companhia insiste em ne-
gociar uma proposta que
contenha várias outras medi-
das para tratar do momento
atual, que os trabalhadores
brasileiros vêm enfrentando.

E antes que a ela apresentas-
se um dos seus pacotes de
maldades, a direção do sindi-
cato se negou a discutir qual-
quer outra medida antes de
ficar definido o pagamento do
PPR, que por incrível que pa-
reça já dura mais de um ano.

A direção da empresa reafir-
mou o compromisso acorda-
do com o sindicato de não
demitir funcionários, en-
quanto não for encerrada a
pauta sobre o PPR.

“A CSN manteve, mais uma
vez, a tradição de ser a em-
presa mais lenta nas nego-
ciações. E, dessa vez, pare-
ce bater o recorde, marcan-
do reunião sem definir o
principal. Estamos segu-
rando a insatisfação dos
trabalhadores para que
haja uma negociação que,
pelo menos, não aumente o

estrago, uma vez que pre-
juízo já causou. O sindica-
to sempre se mantem dis-
ponível para negociar e es-
pera da empresa mais res-
ponsabilidade na negocia-
ção. Afinal, são milhares de
funcionários na expectati-
va desse pagamento, que é
um direito garantido por
Lei”, afirma o presidente Sil-
vio Campos.

A empresa afirmou que conti-
nuará negociando durante a
semana e que até sexta-feira
terá a definição de  uma propos-
ta quanto ao PPR/abono.



SINDICATO RETORNA AS SUAS ATIVIDADES. VEJA ABAIXO.


