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A reforma trabalhista do Temer é
um golpe contra os trabalhadores
e a favor dos patrões. Além de
dificultar a mobilização dos traba-
lhadores e a conquista de novos
direitos, restringe e minimiza o al-
cance da CLT já que possibilita a
negociação individual em vários direi-
tos; amplia as formas de contratação
que não são protegidas pela CLT ou
têm menos direitos ou são de difícil
fiscalização (terceirização); e flexibiliza
a lei por meio da prevalência do
negociado sobre o legislado.

Sabe-se que os direitos no Brasil são
muito desrespeitados. A falta de
fiscalização, por negligência do poder
público ou insuficiência de fiscais,
faz com que o cumprimento da lei e
dos Acordos ou Convenções nem
sempre seja observado. A instituição
que melhor atua para assegurar o
cumprimento dos direitos e denunciar
os abusos é o sindicato. Desde
situações como a do trabalho escravo
e os acidentes de trabalho, passando
pelos constrangimentos morais e
psicológicos, até o excesso de jornada
e o descumprimento das obrigações
trabalhistas mais básicas, é ele que
atua como um fiscal atento. E também
é através dele que muitas denúncias
que chegam às autoridades e ao
Ministério Público.

As negociações coletivas e a atuação
fiscalizadora através dos sindicatos
contribuem não só para a melhoria da
vida dos trabalhadores, mas também
diminui a morosidade das demandas
judiciais na resolução dos conflitos.

Reforma
trabalhista
só favorece

o patrão

Na última quinta-feira (27), o sin-
dicato promoveu um seminário sobre
os efeitos da reforma trabalhista na
vida do trabalhador.

O evento foi dirigido para os asses-
sores e diretores do sindicato, com
objetivo de melhor prepará-los para
o enfrentamento do novo cenário, que
está moldado pelo Temer, contra a
classe trabalhadora.

O seminário foi ministrado pelo re-
presentante do Dieese, Roberto
Anacleto dos Santos, que é assessor
técnico do Dieese.

A abordagem do representante do
Dieese contrariou totalmente o argu-
mento do governo em defesa da

reforma: “o governo afirmou que essa
reforma veio em um momento
oportuno, quando o país necessita
da modernização de sua legislação e
das relações de trabalho. Mas, a
verdade é que ela vai gerar a
precarização do trabalho, o subem-
prego, a informalidade, perda de
direitos, aumento da jornada, meno-
res salários, diminuição da arreca-
dação de tributos vinculados,  e, por
fim, o aumento da concentração de
renda e da pobreza”.

O sindicato vai continuar a sua luta,
defendendo a insconstitucionalidade
dessa reforma, que ataca os di-
reitos, precariza o trabalho e pre-
judica o trabalhador brasileiro.

Seminário sobre
“reforma trabalhista:
modernização ou
desproteção do
Trabalho?”, ministrado
pelo Dieese, reúne
sindicalistas na sede
do sindicato, no Retiro

Sindicato promove
seminário sobre

reforma trabalhista



33009 - CARLOS ROBERTO N. DA SILVA
33011 -  JOÃO LUIZ DOS SANTOS
33021 - PAULO CÍCERO DE SOUZA SILVA
33083 - CARLOS A. FORTINO ANTUNES
33137 - JOSÉ ELOIZIO PIO
33157 - MARIO ARLINDO NETO
33192 - ANTÔNIO DA SILVA MARTINS
33203 - ANTÔNIO SERGIO DE CARVALHO
51731 - JOÃO BATISTA DA SILVA MONTE
51735 - DENISE FREIRE DUARTE
51754 - GUILHERME G. DE FREITAS
51756 - PAULO ROBERTO DE SOUZA FILHO
51757 - LUIZ CARLOS DA SILVA
51758 - MARCOS VINICIUS DO N. SOARES
51761 - PAULO JOSÉ ABRANTES PINTO
51762 - LEANDRO JUNIOR DE A. RAMOS
51763 - ALEXANDRE MENDES O. REIS
51781 - DIOGO THEODORO LAGO

Sindicato dos Metalúrgicos convo-ca
os trabalhadores abaixo relacionados
para comparecer a sua sede para
receber seus alvarás. A entrega será
na 5ª feira, dia 3/8, às 10h, na R.
Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

‘MEIA HORA DE REFEIÇÃO’

Sindicato faz nova
convocação para
entrega de alvarás

Cada vez mais, vem aumentando o
número de denúncias de assédio
moral dentro da CSN. São chefias,
supervisores e até gerentes que vêm
praticando formas descontroladas de
pressão e ameaças aos trabalha-
dores, prejudicando inclusive o bom
desempenho dos profissionais.

Assédio moral é um processo deli-
berado de perseguição, mesclado por
atos repetitivos e, sobretudo, pro-
longados. Especialistas afirmam que
constata-se nele o objetivo de
humilhar, constranger, inferiorizar e
isolar o alvo. Portanto, se devidamente
comprovado, não só o subordinado,
mas também o superior são passíveis
de receber indenização, caso seja
vítima de assédio moral.

A prática não se restringe, como
muitos pensam, a críticas, piadas,
ameaças ou insultos por parte de
superiores hierárquicos. Sobrecarga
de tarefas, instruções imprecisas,
imposição de horários, isolamento ou

Aumentam os números
de denúncias de

assédio moral na CSN
até mesmo restrição ao uso do
banheiro são outros exemplos. Dentre
as principais características do ato,
estão a repetição e a possibilidade
de ocorrência entre colegas de cargos
diferentes ou de mesma função.

É de suma importância que a empresa
saiba o que acontece em suas de-
pendências e tome providencias
imediatas. Já que,  após a ciência e a
não resolução, a empresa pode ser
juridicamente responsabilizada.

O sindicato orienta ao trabalhador
ou trabalhadora que está sendo
vítima de assédio moral a anotar,
com detalhes, todas as humilhações
sofridas: dia, mês, ano, hora, local,
nome do agressor, testemunhas e
conteúdo das conversas; dar visi-
bilidade às situações, procurando a
ajuda de colegas que testemunharam
ou que sofrem as mesmas humi-
lhações ou constrangimentos; e, por
fim, evitar conversas particulares com
o agressor.

O SINDICATO DOS METALÚRGICOS
DO SUL FLUMINENSE SOLICITA A
PRESENÇA COM URGÊNCIA DE
COSME JANUARIO RUBENS ,
NO DEPARTAMENTO JURÍDICO, DE
2ª À 5ª FEIRA, DE 13H ÀS 16H.


