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Brumadinho: o maior
acidente de trabalho do país
A tragédia de Brumadinho, cau-
sada pelo rompimento de uma
barragem da mineradora Vale,
transforma-se a cada instamente no
maior acidente de trabalho da
história do Brasil.
Os números sobre acidente do
trabalho no Brasil são preocupantes.
De acordo com Ministério Público
do Trabalho (MPT), o país registrou
cerca de 4,26 milhões de acidentes
de trabalho de 2012 até 2018.
Tornando o país o 4.º colocado no
ranking mundial e o primeiro no
continente americano, atrás da
China, Índia e Indonésia.
Contudo, desde novembro de 2017,

“A corda sempre
arrebenda para o
lado mais fraco”

Executivo Ghosn rechaçou as
acusações feitas e disse que agiu
com “honra, legalmente e com
o conhecimento e a aprovação
dos diretores da Nissan”. Como
sempre, a corda arrebenta para
o lado mais fraco.

É o que parece no caso da pri-
são do executivo da Nissan no
Japão. Ele é acusado de sonegar
ganhos de 44,6 milhões de
dólares (cerca de 168 milhões
de reais) em rendimentos e de
ter usado ativos da Nissan em
benefício próprio. Ele também é
alvo ainda de outra denúncia,
por ter causado prejuízo de 16
milhões de dólares à montadora.
Mas em seu depoimento disse
que agiu com “honra, legal-
mente e com o conhecimento e
a aprovação dos diretores da
Nissan”. Falou ainda que “Só
tenho amor e gratidão do fundo
do coração à Nissan, fiz todos
os meus esforços em favor da
Nissan e executei as minhas
tarefas de forma justa, correta
e legalmente”, insistiu. Parece
que esse caso ainda vai dar
pano pra manga e deve aparecer
muito mais irregularidades fis-
cais. Mas uma coisa é certa:
quando a ‘coisa’ não sai como
o esperado pelo dono do capital,
quem paga é o trabalhador,
independente do cargo que
ocupa.

Fica o alerta que pode ser CEO,
chefe de RH, ou mesmo o tra-
balhador de chão da fábrica, o
patrão (dono do dinheiro) não
perdoa. É guilhotina.

De olho no excesso de
jornada aos sábados

O sindicato está recebendo uma
série de reclamações dos trabalha-
dores sobre o excesso de jornada
aos sábados. Parece que ao invés
de uma necessidade pontual, está
virando regra na empresa.
A empresa deve ter esquecido a
claúsula 14ª do Acordo Coletivo, que
trata de horas extras, e que diz: “a
empresa remunerará as horas extras

realizadas de segunda-feira a sábado
com um adicional de 65% (sessenta e
cinco por cento) sobre a hora normal...”.
O sindicato já cobrou e vai continuar
cobrando da empresa até que seja
tomada alguma providência. Afinal,
essa claúsula vem se tornando
inócua, já que a empresa não está
respeitando os dias de trabalho do
pessoal da produção.

NISSAN

a nova lei passou a limitar as indeni-
zações por danos morais a 50 vezes
o salário da vítima. Isto é, se o
trabalhador recebia R$ 1 mil a título
de salário, a indenização por danos
morais, em tese, não poderá ultra-
passar R$ 50 mil. A princípio, esse
tipo de indenização teria como obje-
tivo penalizar o empregador para que
tais fatos não se repitam.
Não podemos mais assistir tragédias
que devastam o meio ambiente e
resultam em mortes de centenas de
trabalhadores. E a indenização das
vítimas e de suas famílias também
devem ser um exemplo nos casos
de acidentes do trabalho no país.

Nissan está bombando!
Em menos de cinco anos de opera-
ção, a Nissan alcançou os 300 mil
veículos produzidos na fábrica de
Resende. Com cerca de três anos
e meio após o início das operações,
a fábrica chegou aos 150 mil carros
produzidos. Para alcançar a marca
atual, o dobro daquela, precisou de
apenas 16 meses.
Hoje, as unidades produzidas em

Resende são exportadas para dife-
rentes mercados, como Argentina,
Bolívia, Chile, Costa Rica, Panamá,
Peru, Paraguai e Uruguai.

Digna de aplausos, a Nissam só
precisa valorizar mais os seus traba-
lhadores, contratando mais pes-
soal, ao invés de cobrar jornadas
excessivas de seus trabalhadores.



Acordo Coletivo
Rádio Peão

Está circulando boatos no interior
da fábrica que a PPR, cartão ali-
mentação e outras “bondades” que
a empresa estava estudando a
antecipação.

Todo ano é a mesma coisa. Às vés-
peras do acordo coletivo, a direção
da empresa espalha boatos com
objetivo de testar a reação dos tra-
balhadores.

A direção do sindicato esclarece que
qualquer informação sobre o acordo
coletivo será publicada no órgão
oficial de informação, que é o bole-
tim. Ou divulgada atravéa de assem-
bleia com os trabalhadores.

Não caia nessa jogada do RH!

Curto & Grosso
Brasil Metalúrgico
anuncia medidas

contra chantagens da
GM do Brasil

Regras mais duras
para acesso a

benefícios do INSS

Por que a crise na
Argentina perde destaque
para a crise da Venezuela?
Já há lguns meses que a crise
na Argentina perdeu o foco da
imprensa em função da crise na
Venezuela.

Sabe-se que a Venezuela vive
uma complexa crise política e
econômica, que se arrasta por
mais de quatro anos. No centro
da discussão está o governo de
Nicolás Maduro, reeleito em
2018.

Maduro vem enfrentando o seu
principal desafio: pacificar o
país, inflamado pelos protestos
da oposição e por uma brutal
guerra econômica, que gera
desabastecimento de alimentos
e produtos básicos.

No entanto, o que muitos não

sabem é que o real motivo
dessa crise é que a maior
reserva de petróleo do mundo
está na Venezuela: são 302
bilhões de barris ou dez vezes
as reservas dos EUA.

Segundo artigo publicado no
Brasil de Fato: “as ameaças dos
Estados Unidos têm ganhado
mais intensidade e amplitude. A
discussão é sobre o que se passa
no nosso país vizinho e as razões
para uma ajuda humanitária dos
EUA, que, na verdade, é o impe-
rialismo em ação. E essa ação é
movida por uma palavra: PETRÓ-
LEO. O resto é bobagem, grande
parte são álibis ou novas “armas
de destruição em massa” em
versão revisitada”.

O Movimento Brasil Metalúrgico fez sua
primeira reunião de 2019 nesta sexta-
feira (1º), em São Paulo, para debater
a estratégia de luta contra as chan-
tagens da GM do Brasil, que há poucas
semanas ameaçou deixar o país, caso
suas reivindicações no campo traba-
lhista não sejam atendidas.  Entre os
retrocessos, a empresa propõe a redução
do piso salarial, o aumento da jornada
semanal (de 40 para 44h), a
terceirização de todas as atividades, a
implantação da jornada intermitente,
o fim do pagamento de horas extras e
a extinção da estabilidade para
trabalhadores lesionados.

Medida Provisória, publicada no Diário
Oficial da União, em edição extra de
18 de janeiro, vai além do “pente-fino”
nos direitos. A MP muda regras para
concessão de benefícios do INSS. O
programa tem previsão de duração até
31/12/2020 e poderá ser prorrogado
até 31/12/2022. O Programa de
Revisão de Benefícios tem como um
dos objetivo revisar benefícios por
incapacidade mantidos sem perícia
pelo INSS, por período superior a seis
meses, e que não possuam data de
cessação estipulada ou indicação de
reabilitação profissional. E outros
benefícios de natureza previdenciária,
assistencial, trabalhista ou tributária.

Que a reforma trabalhista preju-
dicou os trabalhadores agora todos
já sabem, só que a cada instante
aparecem mais prejuizos. O caso
mais recente é o das vítimas de
Brumadinho.

A indenização por danos morais
para as famílias dos trabalhadores
da Vale e de empresas tercei-
rizadas vítimas do rompimento da
barragem em Brumadinho poderá
ficar limitada a até 50 vezes o
salário do funcionário da mina,
limite para os danos gravíssimos,
conforme o artigo 223. O paga-
mento pela Vale aos familiares de
um trabalhador falecido cujo salário
contratual fosse de R$ 1 mil, à luz
dessa norma, não poderia ultrapas-
sar o valor de R$ 50 mil, indepen-
dentemente da capacidade econô-
mica, da gravidade do fato e do grau
de culpa ou dolo do ofensor.

Mais um ítem
que prejudica o

trabalhador

REFORMA TRABALHISTA


