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Após o último boletim deste
sindicato, ocorreram várias li-
gações dos trabalhadores
que apresentaram  dúvidas
sobre a data do recebimento
de suas devidas PPRs. O sin-
dicato informa que está con-
firmado o pagamento, ga-
rantido no acordo anterior,
assinado entre a CSN e o sin-
dicato.

O valor a ser pago para os ati-
vos é de 1.375 salário e deve-
rá ser depositado na conta
dos trabalhadores  no próxi-
mo dia 9 de abril.

A direção do sindicato escla-
rece que o que está reivindi-
cando é uma melhoria nesse
valor, diante dos altos lucros
e previsão de recordes, anun-
ciados pela própria empresa.

Além disso, também está
pleiteando: reajuste dos salá-
rios conforme o INPC acumu-
lado no período maio 2020 a
abril de 2021. Extinção do
Banco de Horas de modo que

as horas extras voltem a ser
pagas mensalmente. Reajus-
te do valor do Cartão Alimen-
tação mensal para R$ 500.
Diminuição da participação
do trabalhador no Cartão Ali-
mentação de 5% para 1% em
cada parcela mensal. Conces-
são de um crédito Extra no
Cartão Alimentação no valor
de R$ 600. Pagamento do
abono/PPR de 2020 em
100% do target ao invés de
55% do target anteriormen-

te acordado. E, por fim, a
melhoria do Plano de Saúde
de modo que a cobertura vol-
te a ser nacional ao invés de
regional.

A direção do sindicato agrade-
ce a confiança dos trabalhado-
res e reafirma o seu compro-
misso em lutar em defesa dos
direitos, de melhores condi-
ções de trabalho  e dos interes-
ses dos trabalhadores do Sul
Fluminense.

Confirmado: metalúrgicos da
CSN receberão a PPR 2020

no próximo dia 9 de abril



A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos apoia à carta
das centrais sindicais (abai-
xo) enviada ao presidente
do Senado, Rodrigo Pacheco,
com reivindicações que   aju-
dam os trabalhadores e suas
famílias no enfrentamento
da pandemia no país.
As Centrais Sindicais – CUT, Força
Sindical, UGT, CTB, NCST e CSB, di-
ante do processo de agravamento
vertiginoso e descontrolado da cri-
se sanitária, das milhares de  mor-
tes diárias, do estrangulamento e
colapso do sistema de saúde pú-
blico e privado, da inexistência de
coordenação nacional e do nega-
cionismo no governo federal; dian-
te da grave crise econômica com
desemprego, aumento da miséria,
pobreza e desigualdade e o fecha-
mento de milhares de empresas,
reivindicam e propõem ao Con-
gresso Nacional:

1. Aprovar o Auxílio Emergencial
com o valor de R$ 600,00, com as
mesmas regras de acesso anterio-
res e duração garantida enquanto
durar os efeitos econômicos da
pandemia, para proteger os traba-

lhadores não assalariados e sus-
tentar o consumo das famílias.

2. Aprovar a renovação das medi-
das de proteção dos empregos e
salários, para proteger os assala-
riados, evitar o desemprego e sus-
tentar a demanda das famílias.

3. Aprovar medidas de apoio eco-
nômico às micro, pequenas, médi-
as e grandes empresas para en-
frentarem as adversidades da cri-
se econômica decorrentes da crise
sanitária.

4. Fortalecer as iniciativas de
lockdown dos entes subnacionais
– Estados e Municípios, contribu-
indo com os esforços de articula-
ção e de coordenação, com o obje-
tivo de inverter rapidamente a cur-
va de contágios e de mortes.

5. Criar no âmbito do Congresso
Nacional uma Comissão Nacio-
nal de Enfretamento da Crise Sa-
nitária e Econômica, com parti-
cipação dos poderes, dos entes
subnacionais e da sociedade ci-
vil organizada.

6. Contribuir com as iniciativas
dos entes subnacionais no in-
vestimento para a compra de
vacinas.

Até que seja resolvida a questão do plano de saúde, o traba-
lhador poderá continuar denunciando ao sindicato qualquer

problema que tenha com os serviços do plano de saúde. O
sindicato disponibiliza o serviço de 2ª a 5ªfeira, das 13h às 17h.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
SOBRE O PLANO DE SAÚDE

disque 24 99225.9009

7. Aportar os recursos necessários
para o orçamento da saúde, per-
mitindo o enfrentamento ade-
quado da crise sanitária, assim
como a célere liberação dos recur-
sos para a sustentabilidade da
rede hospitalar e preventiva de
saúde no Brasil.

8. Criar um Comitê Científico de
Crise para colaborar nas pros-
pecções e na elaboração de medi-
das de combate à crise sanitária,
com a participação da representa-
ção dos trabalhadores.

9. Investir na elaboração de um
Projeto Nacional de Desenvolvi-
mento que reoriente as estratégi-
cas nacionais, regionais, setoriais
de crescimento econômico com
justiça social.

A carta é assinada:

Sérgio Nobre - CENTRAL ÚNICA
DOS TRABALHADORES – CUT

Miguel Eduardo Torres - FORÇA
SINDICAL

Ricardo Patah - UNIÃO GERAL DOS
TRABALHADORES - UGT

Adilson Gonçalves de Araújo -
CENTRAL DOS TRABALHADO-
RES E TRABALHADORAS DO
BRASIL - CTB

José Reginaldo Inácio - NOVA CEN-
TRAL SINDICAL DE TRABALHADO-
RES- NCST

Antônio Fernandes dos Santos
Neto - CENTRAL DOS SINDICATOS
BRASILEIROS – CSB

Centrais sindicais encaminham
carta ao Senado reivindicando

medidas de auxílios aos brasileiros


