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O assédio moral é crime no Código Penal:
“depreciar, de qualquer forma, e reiterada-
mente, a imagem ou o desempenho de servi-
dor público ou empregado, em razão de subor-
dinação hierárquica funcional ou labo-ral,
sem justa causa, ou trata-lo com rigor exces-
sivo, colocando em risco ou afetando sua
saúde física ou psíquica pode acarretar uma
pena de um a dois anos de reclusão”.
Em guia publicado pelo MPT, o agres-sor
geralmente escolhe a vítima e a isola do grupo;
a fragiliza, ridiculariza, inferioriza, e/ou a
menospreza perante os outros; a responsa-
biliza de forma a culpa-la publicamente. A
vítima vai gradativamente perdendo sua
auto-confiança e interesse pelo trabalho, o
que pode culminar até em um pedido de
demissão.
Algumas condutas que caracterizam o
assédio moral:  ameaça constante de demis-
são;  conversar baixinho, suspirar e executar
gestos direcionados ao trabalhador; desviar
da função ou retirar material necessário à
execução da tarefa; exigir que faça horários
fora da jornada; mandar executar tarefas
acima ou abaixo do conhecimento; voltar de
férias e ser demitido ou ser desligado por
telefone ou telegrama em férias; hostilizar, não
promover ou premiar colega com menos
experiência; espalhar entre os colegas que o
trabalhador está nervoso; sugerir que peça
demissão, por sua saúde; divulgar boatos
sobre sua moral; ridicularizar o doente e a
doença; entre outros.
A vítima deve denunciar ao sindicato através
do e-mail: presidencia.smsf@gmail.com ou
(24) 99326.7070 (diretor André).

Assédio moral
é crime!

O Sindicato dos Metalúrgicos
já cobrou da empresa o cum-
primento do prazo estabe-
lecido no Acordo Coletivo de
Trabalho 2016/2017 para a
implantação de um Plano de
Cargos e Salários e a elabo-
ração de um laudo ambiental
nas áreas da empresa onde
existem agentes nocivos, que
vencerá em dezembro de 2016.

O prazo foi determinado, em
comum acordo entre as partes,
pela necessidade de elabora-
ção de estudo antes da im-
plantação das duas cláusulas
que foram acordadas, mas que
ficaram pendentes.

O sindicato está aguardando
ser chamado pela empresa
para avaliar as propostas.



Pente-fino do
INSS cancela 8

entre 10
auxílios-doença
Um mês após o início das revisões
dos benefícios por incapacidade do
INSS, o trabalho realizado pela perí-
cia do órgão já levou ao cance-
lamento de 82% dos cerca de 5 mil
benefícios analisados desde o início
da checagem.

A previsão inicial do órgão era cortar
de 15% a 20% do total de auxílios
reavaliados. Os demais auxílios
revisados foram transformados em
aposentadorias por invalidez. Um dos
principais sintomas de que as fraudes
são comuns é a constatação de que
metade dos segurados periciados
estavam trabalhando e contri-buindo
com a Previdência Social, o que não
é permitido a cidadãos que recebem
auxílios-doença ou aposentadorias
por invalidez.

A revisão também identificou que
20% dos beneficiários nunca tinham
feito recolhimentos à Previdência ou
não tinham atingido o número
mínimo de contribuições para ter o
direito de receber esse benefício.

Em julho, o governo publicou a
medida provisória 739, que deter-
minou a revisão de 530 mil
auxílios-doença e 1,2 milhão de
aposentadorias por invalidez que
são pagas há mais de dois anos.
As convocações, por carta,
tiveram início no dia 5 de novem-
bro. O primeiro lote de convoca-
dos é composto por 75 mil
beneficiários de auxílios-doença
com até 39 anos de idade. A
segunda etapa chamará para
passar por nova perícia segurados
de 39 a 45 anos.

O governo federal anuncia, com certo ar de
provocação, que o sistema da Previdência
Social só se salvará com a mudança da ida-
de mínima para a aposentadoria aos 65 anos.

Nós defendemos que o governo apresente
um orçamento de seguridade social, como
determina a Constituição de 1988. E ser
transparente, o que é sempre imprescindível.
Que fique bem claro: os trabalhadores não
são responsáveis pelos desacertos da
Previdência Social e, portanto, não podem
pagar a conta como quer o governo.

Se essa idade mínima for implantada, isso sig-
nificará, por exemplo, que em Alagoas, onde a
média de vida é de 66,8, a maioria das pessoas
não vai se aposentar. Elas vão morrer tra-
balhando. Situação quase idêntica no Maranhão
(67,6), Piauí (68,9) e na Paraíba (69).

É importante destacar que a inserção no
mercado do trabalho na França, por exemplo,
começa em média aos 24,5 anos - depois,
portanto, de concluída a faculdade e escolhida
a profissão. Aqui no Brasil, um país pobre e
de grande desigualdade social, as pessoas já
trabalham desde os 16 anos, muito cedo e
sem tempo para estudar.

Somos um país muito mal administrado e
a Previdência Social é uma prova disso.
Dizem que é deficitária, mas não é verdade.
Os números da seguridade social são positivos.
Acumulou, de 2007 até 2015, um saldo
de R$ 439,503 bilhões. E seriam ainda
maiores se fossem consideradas as desone-
rações e renúncias fiscais que, no mesmo
período, chegaram a R$ 735,920 bilhões.

A Constituição de 1988 determina que a
receita e as despesas da seguridade social
devem formar um orçamento próprio, se-

parado, portanto, do orçamento fiscal do
governo. E como a lei não é obedecida,
embaralha-se tudo. Fica fácil montar uma
gigantesca farsa contábil. Segundo eles, o
déficit da Previdência é crescente há mais
de 20 anos. Ano passado, estaria em R$
85 bilhões. Este ano, atingiria algo próximo
a R$ 150 bilhões. Pois bem, só com a
dívida que a Previdência tem a receber,
R$ 236 bilhões, já seria possível cobrir o
rombo.

Outro grande ralo é a falta de fiscalização
para aperfeiçoar a gestão, além do controle
dos bens da Previdência, como imóveis e
outros tipos de propriedades.

Uma das principais ações para sanar as
contas da seguridade social, e as do próprio
governo, seria a criação de dois fundos: o
do Regime Geral da Previdência Social e o
do Conselho de Gestão Fiscal, com a partici-
pação de trabalhadores e empresários.

Não resta dúvida de que as mudanças
demográficas precisam ser acompanhadas
de perto. Essa janela, segundo estudos,
só começa a fechar, no Brasil, entre 2025
e 2030. A nossa população de idosos,
segundo a Pnad (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios), é da ordem de
13%. Nos países mais desenvolvidos, esse
percentual chega a 30%.

Portanto, ainda não é a transição demográ-
fica que está criando o atual déficit da Pre-
vidência. Temos é que melhorar o sistema de
gestão. Estamos sendo apoiados nesta luta
ferrenha contra as reformas pela CNTM,
Federação dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro
e pela Forca Sindical.
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A reforma da previdência
que queremos não é a
mesma que a do Temer
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