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O sindicato informa que os shows  musicais começarão às 15h em ponto,
seguindo a ordem do anúncio acima. Cada banda ficará no palco por 1h,

para que o Show de Prêmios possa se iniciar pontualmente, às 18h.
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Força Sindical concorda com uso
de seguro para manter emprego

A grande crise que ameaça
atingir as montadoras de
automóveis levantou mais uma
vez a discussão sobre a
necessidade de o Brasil criar um
plano para evitar demissões em
massa, como já começa a
acontecer em algumas
montadoras. Na Alemanha, o
governo arca com parte dos
salários dos funcionários até que
as empresas se estabilizem.
‘’Fomos para lá em 2012,
conhecemos o sistema e isso ficou
parado na mão do governo, sem

nenhum avanço. Agora, com as
dificuldades do setor automotivo,
quem sabe é uma oportunidade
para levantarmos esta questão
novamente’, disse Sérgio Luiz
Leite, 1º secretário da Força
Sindical.

Para ele, é preciso estudar o
melhor modelo de como aplicar
este plano aqui no Brasil. ‘’Uma
das alternativas é o uso dos 10%
da multa em caso de demissões.
Como esse dinheiro é destinado
atualmente para o governo,
poderia constituir este fundo.

Outra possibilidade é utilizarmos
o próprio FAT (Fundo de Amparo
ao Trabalhador). O que não pode
é criar um mecanismo que
beneficie apenas um único setor.
A crise com as montadoras deve
servir para levantar a discussão,
mas o projeto deve estar
disponível para todas as áreas’’,
completa o sindicalista. Leite
reforça que a discussão precisa,
necessariamente, passar pelos
sindicatos, para que as empresas
não usem este sistema sem
nenhum tipo de critério.

TST condena empresa fabricante de
elevdores Atlas Schindler por terceirização

A Atlas Schindler, fabricante de
elevadores, escadas e esteiras
rolantes, foi proibida pelo
Tribunal Superior do Trabalho
(TST) de terceirizar a instalação
de elevadores. A decisão vale
para todo o Brasil, de acordo
com o Ministério Público do
Trabalho (MPT) do Rio de
Janeiro, autor processo.

Na decisão, dada em ação civil
pública, os ministros da 1ª Turma
do TST exigiram ainda que a
empresa faça o registro em
carteira de trabalho de todos os
funcionários contratados para a
atividade, sob pena de multa
diária de R$ 5 mil.

Para os magistrados, a
terceirização seria ilícita porque

a instalação dos elevadores faria
parte da atividade-fim da Atlas
Schindler, ou seja, estaria
diretamente relacionada aos
produtos por ela fabricados.
"Todo elevador exige montagem
e instalação para atingir a sua
finalidade e é razoável concluir
que, caso tais serviços não fossem
oferecidos pela agravada [Atlas
Schindler], essa teria dificuldades
na comercial ização dos
elevadores", disse o relator,
ministro Hugo Carlos
Scheuerman.

Ao proferir seu voto, o relator afirmou
que a fabricante de elevadores
contratou diretamente trabalhadores
para fazer os mesmos serviços que
os terceirizados, o que aumentaria
os indícios de irregularidade.

Segundo o procurador que atuou
no caso, Marcelo José Fernandes
da Silva, a investigação sobre a
terceirização na companhia
começou após um dos
funcionários terceirizados morrer
durante a instalação de um
elevador. Após o fato, o Ministério
Público passou a suspeitar que a
terceirização seria irregular.

Silva afirma que existia relação
de subordinação entre os
terceirizados e os representantes
da companhia, o que é vedado
pela Súmula nº 331 do TST. "Os
terceirizados eram supervi-
sionados por representantes da
Atlas Schindler e eram
submetidos a cursos da empresa",
disse o procurador.


