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Temer e sua turma
desenterram um Projeto
de Lei enviado à Câmara
por FHC que autoriza a
terceirização ilimitada

Projeto de
Terceirização

volta a
assombrar

Enquanto nas ruas o Bloco Fora Temer
demonstrou sua força nos quatro cantos
do país, em um Congresso Nacional de
costas para o povo, se articula mais um
ataque aos direitos dos trabalhadores
e trabalhadoras. Temer e sua turma
desenterram um Projeto de Lei (PL)
enviado à Câmara por FHC, que
desregulamenta o trabalho temporário
e autoriza a terceirização ilimitada.
O PL 4.302/98, que prevê a subcontratação
de empregados em caráter permanente
para qualquer atividade, urbana ou rural,
pública ou privada, e inclusive para área
fim, é uma forma de eximir as empresas
de encargos sociais com seus trabalha-
dores. Se aprovado, esse PL, simples-
mente, rasga a Consolidação das Leis do
Trabalho e a Constituição Federal.
Entre outras perdas, busca reduzir o custo
da mão-de-obra por meio da contratação
de empresas terceirizadas, conhecidas por
seus baixos salários, rotinas laborais desi-
guais, maiores índices de acidente de
trabalho e pela costumeira ausência de
recolhimentos do FGTS e da Previdência
Social, mesmo com o desconto de sua
parcela nos salários mensais.
Para quem viu na última década o país
se desenvolver reduzindo a desigualdade
social e respeitando direitos, aceitar esse
ataque não é uma opção. Vamos resistir.

SANKYU - PLANO DE SAÚDE

Sindicato cobra
solução sobre

plano de saúde
Os trabalhadores têm feito muitas
reclamações sobre  a assistência à
saúde prestada pela SALUTAR. As
inúmeras reclamações se baseiam na
instabilidade da rede credenciada,
gerando frequentes cancelamentos de
atendimentos, descontinuidade de
tratamentos, dificuldade e demora para
a realização de exames e cirurgias
(hospitais, médicos e clínicas alegam
falta e atrasos de pagamentos, além de
corriqueiros pagamentos parciais).
Outras questões tem haver com a
demora na aprovação de procedi-
mentos, exames e cirurgias, com difi-
culdade no atendimento pelo 0800. Além
dos descredenciamentos e recreden-
ciamentos de hospitais, sem sequer
avisar aos usuários; da ausência de
retorno sobre reagendamentos de cirur-
gias, exames e consultas com especia-
listas; das informações e procedimentos
sobre rede credenciada, sendo neces-
sários vários contatos; da dificuldade
para agendamento de pré-natais e
partos. E, por fim, as clínicas agendando
revisões para mais de 30 dias, cobrando
nova consulta.
Diante de tais reclamações, foi feita
nova reunião para cobrar esclareci-
mentos e providências da empresa.
A Sankyu informou que tem feito
contatos e reuniões frequentes com a

Salutar, cobrando melhorias e que está
prestando todo apoio necessário para os
funcionários, intermediando reagenda-
mentos e outras medidas.
A Sankyu apresentou vários orçamentos
de planos de saúde concorrentes e ex-
pressou a dificuldade em encontrar no
mercado outro plano/seguro de saúde,
que não tenha participação em exames
e consultas (fator moderador), que não
tenha diferenciação de valores por
idades, além de que os valores cotados
são elevados. Algumas operadoras
negaram cobertura para dependentes e
afastados, além de exigir número mínimo
de funcionários para manter a cotação
apresentada.
O sindicato acredita que a Sankyu pode
ser mais firme e exigir da SALUTAR a
solução de todos os problemas. Caso
contrário, o caminho é denunciar a
Salutar à ANS (Agência Nacional de
Saúde) e buscar a  substituição da
assistência.
O sindicato está acompanhando de perto
e sugere aos trabalhadores encaminhar
reclamações por falha no atendimento
para sindmetalsf@sindmetalsf.org.br,
com o número do protocolo de aten-
dimento na SALUTAR. Essas infor-
mações servirão para  registrar todas
as falhas de atendimento e serão  leva-
das à direção da Sankyu.



Temer quer passar  rolo
compressor nos direitos

dos trabalhadores
Não se iluda: a reforma da previdência nada
mais é que o fim do direito à aposentadoria

Está em todos os veículos de
comunicação, o discurso do governo
Temer que diz que a reforma da
previdência é uma necessidade para
garantir a continuidade da sua exis-
tência. Ou seja, que sem a reforma o
sistema previdenciário brasileiro vai
quebrar. É MENTIRA!
Itens da proposta apresentada pelo
governo como o aumento do tempo
de contribuição para 49 anos, além
da idade mínima para requerer
aposentadoria, de 65 anos são fruto
da linha político-ideológica de Temer.
É UM ABSURDO.
Outro item proposto que atinge aos
pensionistas é a taxa de reposição
de 50%. Ou seja, o valor da pensão
recebida cairá pela metade. Tem
também o adicional de 10% para
cada dependente. Se uma viúva
possui um filho, por exemplo,
receberá 60% do valor anterior da
pensão. Se tiver cinco filhos, receberá
100% do valor da pensão. Detalhe:
assim que o dependente atingir a
maioridade, os 10% adicionais são
cortados. Outra mudança proposta

é a desvinculação do ajuste pelo
salário mínimo. As pensões por morte
só receberão reajustes que cubram
a inflação. Assim, perdem o mesmo
ajuste anual do salário mínimo, que
costuma receber ganhos reais.
Outra mudança é a proibição do
acúmulo de benefícios. O governo
propõe que nenhum beneficiário
poderá receber simultaneamente dois
ou mais benefícios da Previdência.
Diante do que foi dito, e que não é
tudo, é importante que fique claro
que, se não houver mobilização, vai
haver a reforma. Ela vai passar no
Congresso Nacional e assim perderão
direitos não somente essa geração
de trabalhadores, mas seus filhos e
netos. Muitos morrerão antes de poder
usufruir os benefícios previdenciários.
Não se pode ter dúvida!

Trabalhadores e trabalhadoras:
cobrem dos seus deputados e sena-
dores, a quem ajudou a eleger, tam-
bém a dizer não! Afinal, quem ajudou
a eleger foi você e quem votar contra
você não merece seu voto. Lembre-
se, ano que vem tem eleições!

PARA MANDAR E-MAIL PARA O SEU DEPUTADO É SÓ ACESSAR O LINK ABAIXO.
http://www2.camara.leg.br/participe/fale-conosco/fale-com-o-deputado

Sindicato
promoveu

palestra sobre
a reforma da
Previdência

Sindicatos representantes  de várias
categorias de trabalhadores  da
região organizaram um debate
sobre “Reforma da Previdência:
Mitos e Verdades”, no último dia
13, no auditório da UFF, na Vila
Santa Cecília.

A palestra foi ministrada pela pro-
fessora e pesquisadora do Instituto
de Economia da UFRJ, Denise
Lobato Gentil e Pascoal Carneiro,
Secretário da Previdência, Aposen-
tados e Pensionistas da CTB.

O evento foi um sucesso e reuniu
mais que 300 pessoas, entre tra-
balhadores, aposentados e estu-
dantes da rede pública.


