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Depois de muita insistência junto
a CSN, o sindicato comemora a
primarização dos funcionários
da Sankyu e da Primetals, bene-
ficiando em torno de 1600
trabalhadores.
Em um momento que o governo
sede a pressão dos empresários e
aprova no Congresso a regula-
mentação da terceirização, a CSN
faz uma inversão do processo de
terceirização da mão de obra e
decide contratar diretamente os

CSN primariza
contratações

Mais uma vez,
deputados

traem o povo
brasileiroPara a comemoração dos trabalhadores e na contra

mão do contexto político e econômico do país, CSN
primariza a mão de obra da Sankyu e Primetals

trabalhadores. Isso foi uma gran-
de conquista para os trabalha-
dores já que passarão a usufruir
de melhores condições de trabalho
e benefícios como: 70% de
bonificação de férias, plano de
saúde, cartão alimentação, PLR, Kit
escolar, plano odontológico,
dejejum, auxílio creche, entre outros.
O sindicato está lutando para
que mesmo aqueles que já fo-
ram funcionários da CSN antes
possam ser recontratados.

Após derrota da terça-feira (18), o
governo se recompôs e aprovou no
dia seguinte, por 287 votos a 144,
o regime de urgência para o projeto
de lei da reforma trabalhista.

Com a aprovação do regime de
urgência, não será possível pedir vista
ou emendar a matéria na comissão
especial que analisa o substitutivo
do deputado Rogério Marinho (PSDB-
RN), apresentado no dia 12.

O presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ) anunciou, após a
aprovação do requerimento, que o
prazo para emendas ao texto da
reforma trabalhista ficará aberto até
segunda-feira (24) à tarde. A votação
na comissão especial, segundo ele,
deve ocorrer na terça-feira (25). Já a
votação em plenário terá início na
quarta-feira (26).

Veja os deputados do Rio de
Janeiro que votaram contra os
trabalhadores: Alexandre Serfiotis
(PMDB), Alexandre Valle (PR),
Arolde de Oliveira (PSC), Celso
Jacob (PMDB), Celso Pansera
(PMDB), Cristiane Brasil (PTB),
Dejorge Patrício (PRB), Ezequiel
Teixeira (PTN), Felipe Bornier
(PROS), Francisco Floriano
(DEM), Hugo Leal (PSB), Jair
Bolsonaro (PSC), Julio Lopes (PP),
Luiz Carlos Ramos (PTN), Marcelo
Delaroli (PR), Otavio Leite (PSDB),
Paulo Feijó (PR), Pedro Paulo
(PMDB), Rosangela Gomes (PRB),
Sergio Zveiter (PMDB), Simão
Sessim (PP), Soraya Santos
(PMDB), Sóstenes Cavalcante
(DEM), Wilson Beserra (PMDB) e
Zé Augusto Nalin (PMDB).

Mesmo diante de um resultado
favorável e a superação das
metas estabelecidas na pro-
dução, a direção da CSN ainda
não respondeu o pedido do
sindicato, que vem, insistente-
mente, sugerindo que ela ante-
cipe o pagamento da PPR dos
trabalhores.
Apesar disso, os metalúrgicos

CSN ainda pode
antecipar a PPR

Sindicato continua na expectativa de que a empresa
reconheça os esforços dos trabalhadores diante da

superação das metas e antecipe o pagamento da PPR
da empresa já podem come-
morar a melhoria no valor deste
ano, depois da eliminação do
famigerado gatilho.
Agora, o sindicato está cobran-
do a divulgação dos índices que
serão pagos em cada área, já
que o acordo coletivo esta-
belece que o prazo de paga-
mento é até o dia 30/4.



Reforma trabalhista é criticada
por magistrados e sindicalistas

A proposta de reforma trabalhista foi
criticada por representantes de
magistrados da Justiça do Trabalho,
do Ministério Público do Trabalho,
do Ministério do Trabalho e Emprego
e de sindicatos. Eles participaram de
audiência pública conjunta das
comissões de Legislação Participativa;
e de Trabalho, na última terça-feira
(18), na Câmara.

O substitutivo apresentado pelo relator,
deputado Rogério Marinho (PSDB),
permite, entre outras medidas, que a
negociação entre empresas e em-
pregados prevaleça sobre a lei em
pontos como parcelamento das férias
em até três vezes, jornada de trabalho
de até 12 horas diárias, plano de
cargos e salários, banco de horas e
trabalho remoto.

Também regulamenta o trabalho
intermitente, no qual as pessoas são
pagas por período trabalhado, e
retira a exigência de a homologação
da rescisão contratual ser feita em
sindicatos.

Segundo os participantes do de-

bate, o substitutivo precariza as
relações de trabalho, retira direitos
trabalhistas e formaliza o sub-
emprego no país.

Um dos pontos mais criticados foi a
regulamentação do trabalho intermi-
tente. O projeto prevê que o trabalhador
receba pela jornada ou diária, e,
proporcionalmente, com férias, FGTS,
Previdência e 13º salário.

A proposta também foi criticada
por supostamente limitar o alcance
de jurisprudências dos tribunais do
Trabalho.

O presidente da Comissão de
Trabalho, deputado Orlando Silva
(PCdoB-SP), criticou o texto. “O projeto
ataca o movimento sindical brasileiro,
ao tornar facultativa a contribuição
sindical; ataca a Justiça do Trabalho,
ao estabelecer limites para a
interpretação da lei; e ataca os direitos
do trabalhador, ao precarizar as
relações de trabalho”, afirmou.

A presidente da Comissão de
Legislação Participativa, deputada

Flávia Morais (PDT-GO), também
criticou a proposta. “Meu voto é
contrário”, adiantou.

Uma das participantes do debate, a
procuradora-chefe do Ministério
Público do Trabalho em Goiás,
Janilda Guimarães de Lima, disse
que o texto retira direitos do
trabalhador. “Este projeto vai
consagrar a liberdade, mas a
liberdade do século 19.”.

Para Maria da Graça Costa, da
Central Única dos Trabalhadores, o
empregado não tem poder para
participar dessa negociação. “Não
existe negociação coletiva do jeito
que estão fazendo”, avaliou.

Já para o advogado trabalhista Luiz
Antonio Calhao, a flexibilização da
legislação trabalhista não vai gerar
empregos. “Não há relação entre
flexibilização de direitos e aumento
de emprego. Pelo contrário, em
outros países, aumentou o
desemprego. Se for barato demitir,
é isso que vai acontecer”, disse.


