
Filiado a:

Volta Redonda, 27/9/2017 - Boletim 1470.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Sindicato vai lutar
sempre ao lado do

trabalhador

Mais uma vez, a direção do
sindicato, que sempre man-
teve sua posição em defesa
do turno de 6 horas, come-
mora ao lado dos trabalha-
dores o resultado do plebis-
cito, que aconteceu ontem
(26/9).
Entre 3.211 trabalhadores
que participaram da votação,
2.045 optaram por não abrir
negociação para implantação
do turno de 8 horas. Contra a
minoria de 1.153, que
concordaram com a abertura
da negociação.
Não é a primeira vez que o
sindicato consulta os traba-
lhadores sobre o turno de 6

A Frente Parlamentar Mista em
Defesa da Previdência Social vai
intensificar as atividades contrá-
rias à retomada da votação da PEC
287, que trata das alterações das
regras de concessão de aposenta-
doria do INSS, na Câmara. A área
econômica já fala em maio de
2018 como um “prazo fatal” para a
aprovação da Reforma da Previdência.

Em reunião na semana passada, fo-
ram definidas estratégias para tentar
barrar a análise da proposta que
estabelece, entre outros pontos,
idade mínima de 62 anos para a
mulher que for se aposentar e de 65
anos para os homens, após período
de transição de 20 anos. Assim, caso
a emenda seja promulgada, as
idades para aposentadoria serão
inicialmente de 53 e 55 anos,
respectivamente.

Além de audiências públicas, terá
uma agenda de manifestações nos
estados, a partir do mês que vem.
O objetivo é pressionar os parla-
mentares em suas bases eleitorais
a se posicionarem contra a Reforma.

O senador Paulo Paim, que também
preside a CPI da Previdência,
informou que a comissão vai concluir
os trabalhos em outubro e, segundo
ele, mostrará que a reforma é des-
necessária, contradizendo o que o
governo defende.

“O governo quer mandar a conta
para o trabalhador do campo e
da cidade. Precisamos deixar bem
claro que o problema da Previdên-
cia é de gestão. O Brasil está mobili-
zado e essa reforma não pode
passar”, conclamou.

A luta contra
a reforma da
Previdência

só cresce

TURNO DE 6 HORAS

horas. Em 2008, a maioria
deve lembrar do plebiscito que
pôs fim aos acordos que
pagavam migalhas aos meta-
lúrgicos em troca de turnos
de 8 horas. Inclusive, eram
jornadas com intervalo de
meia hora para a refeição, que
deram origem aos inúmeros
processos e indenizações que
estão sendo pagas, até hoje,
aos trabalhadores da CSN.
Este resultado deixou clara a
posição da maioria dos meta-
lúrgicos em não abrir mão do
turno de 6 horas. E o sindicato
permanecerá junto com os
trabalhadores sempre na luta
pelo interesse da maioria.



Nova lei trabalhista não exime
empresas de responsabilidade
Empresas já estão usando
as novas regras trabalhistas
para precarizar a situação
dos trabalhadores. Com a
nova lei de terceirização e
as mudanças na legislação,
companhias consideram
que não precisam garantir
os direitos dos empregados.
O exemplo mais recente é o
da rede de lojas Riachuelo.
A empresa é acusada pelo
Ministério Público do
Trabalho de deturpar a
terceirização e, por esse
motivo, responde a uma
ação civil pública.

A ação foi ajuizada com base em
um caso ocorrido no Rio Grande
do Norte, onde o Ministério Público
denunciou que a empresa varejista
terceiriza seus serviços têxteis por
meio da contratação de 50 pe-
quenas confecções situadas em
12 municípios no interior potiguar.

De acordo com o Ministério
Público, em nota, os funcionários
são contratados com menor remu-
neração, menos direitos traba-
lhistas e condições mais precárias
de trabalho do que os empregados
que trabalham diretamente para a
Riachuelo.

O juiz do Trabalho de Jundiaí, em

São Paulo, Jorge Luiz Souto Maior
lembra que as novas regras traba-
lhistas não eximem as empresas
da responsabilidade social. “Do
ponto de vista do Direito do Traba-
lho, que está previsto constitu-
cionalmente, a responsabilidade
social do capital e da propriedade
não pode ser excluída por meio de
mecanismos que tentam afastar,
distanciar o capital do trabalho.
Essa produção em rede é só uma
aparência, no fundo quem explora
o trabalho não é a pequena, aquela
lá ao final”, explica.

Por isso, os trabalhadores que
tiveram seus direitos negados
podem entrar com ação de repa-
ração contra a empresa respon-
sável pela atividade. Souto Maior
explica que há uma tentativa de
eliminar a responsabilidade de
quem detém os meios de produção
e transferem a produção para
empresas subcapitalizadas:

“É nesse sentido que essas ações
vislumbram, essa perspectiva da
subordinação em rede e estabe-
lecer a responsabilidade de quem
efetivamente detém o capital pelo
qual ele explora essas empresas.
Na verdade, a grande empresa está
explorando não só os trabalha-
dores, mas também as subsidiárias
do processo de produção”, afirma.
Na ação, o MPT pede indenização
de R$ 37,7 milhões por danos
morais coletivos argumentando
que as facções funcionam como
“verdadeiras unidades de produ-
ção em estabelecimentos de
terceiros”. Esse valor corresponde

a parte do lucro com as facções,
que, em 2016, foi de R$ 317,6
milhões. Segundo o Ministério,
centenas de ações individuais já
foram propostas por empregados
demitidos, cobrando parcelas
rescisórias que não foram pagas e,
inclusive, alegando a respon-
sabilidade da Guararapes pelo
pagamento dessas verbas.
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