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Após a longa espera do sindicato
a respeito da demanda relativa à
reajuste inflacionário no valor do
PPR e reajuste salarial, envolven-
do unidade de VR, PR e Casa de
Pedra e demais, a empresa até
agora não se manifestou.
O sindicato sabe que, muito embo-
ra esses dois itens já tenham sido
objeto de negociação, inclusive o
abono do PPR pago, a expectativa
é de que a CSN ofereça uma forma
de reconhecimento pelo esforço co-
letivo, de modo a  compensar finan-
ceiramente o reajuste zero em seus
salários e o valor baixo do PPR, mes-
mo diante do lucro obtido. Ressal-
tando que  os trabalhadores vem
perdendo o seu poder de compra de-
vido a alta dos preços.
Todo mundo sabe que os primeiros
meses do ano é sempre um acúmulo
de despesas - IPTU, IPVA, matrícu-
la e material escolar, entre tantas

Metalúrgicos merecem
reconhecimento!

outras. E esse ano, em especial, em
que tem havido muitas despesas
extras em função da pandemia.
Seria importante que a CSN levas-
se essa nova realidade dos traba-
lhadores mais em consideração.

Segundo o presidente Silvio: “Di-
ante da situação de alta nos pre-
ços dos alimentos e  de serviços
básicos, o sindicato espera que, no
mínimo, a CSN compreenda a si-
tuação e ofereça uma compensa-
ção aos seus trabalhadores. Afi-
nal, o comportamento coletivo
no ano passado foi de colabora-
ção e esforço,  o trabalhador en-
tendeu a situação da empresa e
aprovou um acordo sem reajuste,
evitando que a empresa fechasse
2 mil postos de trabalho. Os meta-
lúrgicos precisam trabalhar, mas
com a tranquilidade de suas con-
tas pagas e a garantia do susten-
to de suas famílias”.

Campanha
contra fome
conta com

grande
participação dos

metalúrgicos

O Sindicato dos Metalúrgicos
agradece as inúmeras doações de
alimentos para a campanha con-
tra a fome, realizada no último
sábado 17/4, na sua sede na Rua
Gustavo Lira.

A iniciativa é do movimento em
Defesa da Vida, criado por Asso-
ciações Populares da sociedade
civil, partidos políticos e sindi-
catos, mobiliza os moradores de
Volta Redonda para uma CAM-
PANHA DE SOLIDARIDADE. E
busca arrecadar alimentos na
intenção de colaborar com o com-
bate à FOME, que tem abalado
grande parte da população.

“É muito emocionante poder
contar com a solidariedade dos
trabalhadores e de suas famíli-
as. Nossa cidade tem a tradição
de ajudar a quem precisa, essa
é uma característica que nos in-
centiva a realizar esse tipo de
gesto, que vai sanar a fome de
muita gente”, agradece Silvio
Campos.

Trabalhadores da CSN esperam contar com o
reconhecimento diante dos altos lucros



O Brasil registrou no domingo (18)
mais 1.657 vidas perdidas em de-
corrência da covid nas últimas 24
horas. Ao todo, já são 373.335 víti-
mas da doença, de acordo com o
Conselho Nacional dos Secretários
de Saúde (Conass). O levantamen-
to aponta a confirmação de novos
42.980 casos de covid-19, elevan-
do o total de infectados para
13.943.071. Essa é a segunda pior
semana epidemiológica em núme-
ro de óbitos, com 20.344 vidas per-
didas nos últimos sete dias.

Já são 23 dias seguidos que o país
registra mais de 2.500 óbitos diá-
rios. A situação sanitária que já é
grave pode se agravar ainda mais,
conforme apontam especialistas.
Eles aforam que diante do ritmo
atual de contaminações, a estima-
tiva é que o Brasil chegue em agos-
to com mais de 600 mil mortos
pela covid. O é que fato não está se
vendo nenhuma movimentação no
sentido de reduzir a possibilidade
de encontro (com a doença).

A verdade é que há a necessidade
de se fazer confinamento rigoroso
para que a cidade registre queda no
número de infecções, internações
em UTI e de mortes.

Brasil pode
chegar a 600 mil
mortes por covid

em agosto

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

Empresas afetadas pela pande-
mia poderão receber benefício
emergencial para manter os em-
pregos. O Poder Executivo enca-
minhou uma proposta que, se
aprovada pelo Congresso Nacio-
nal, permitirá abrir, devido à
pandemia do novo coronavírus,
créditos extraordinários destina-
dos a programas emergenciais
para redução de salário e jornada
na iniciativa privada e apoio a
micro e pequenas empresas.

A ideia é retomar agora em 2021 o
Benefício Emergencial para Pre-
servação do Emprego e da Renda
(BEm) e o Programa Nacional de
Apoio às Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte. Ambos fo-
ram implementados no ano pas-
sado para minimizar os efeitos
econômicos em razão da Covid-19.

Congresso aprova projeto
que abre espaço para

acordos para preservar
empregos

Com o benefício emergencial, acor-
dos para redução de salários e jor-
nada em troca da preservação das
vagas beneficiaram 10,2 milhões
de trabalhadores. O Programa so-
correu com R$ 37 bilhões cerca de
520 mil micro e pequenos negóci-
os que evitaram demissões.

Em situações normais, as regras
determinam que temas orçamen-
tários serão analisados previa-
mente pela Comissão de Orça-
mento, cujo parecer será levado
para votação no Congresso, em
sessão conjunta dos deputados e
senadores.

Em razão da pandemia de Covid-
19, ato das Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal
definiu rito sumário pelo qual es-
ses temas vão diretamente para o
Congresso.


