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CSN oferece um salário
a ser pago em 2 vezes

Após a última reunião, quando o
sindicato recusou em mesa a
proposta de 0,75 do salário de
abono, o sindicato voltou a se reunir
com os representantes da empresa
para discutir nova proposta.

A reunião, que aconteceu ontem,
pela manhã, a empresa ofereceu
um salário de abono, a ser pago
em duas vezes.

Diretores do sindicato recusaram
novamente a proposta, lembran-
do que no ano passado, quando o
lucro foi 50 vezes menor, ela
pagou um PPR melhor. Portanto,
o valor oferecido não corresponde

A Câmara dos Deputados apro-
vou na terça-feira (12) o Projeto
de Lei 4742/01, que tipifica, no
Código Penal, o crime de assédio
moral no ambiente de trabalho.
A proposta será enviada ao
Senado.

Foi aprovada uma emenda da
relatora, deputada Margarete
Coelho. Segundo a emenda, o
crime será caracterizado quando
alguém ofender reiteradamente
a dignidade de outro, causando-
lhe dano ou sofrimento físico ou
mental no exercício de emprego,
cargo ou função.

A pena estipulada será de de-
tenção de um a dois anos e multa,
aumentada de um terço se a
vítima for menor de 18 anos. Isso
sem prejuízo da pena corres-
pondente à violência, se houver.

A causa somente terá início se a
vítima representar contra o ofen-
sor. Essa representação é irretra-
tável, ou seja, a pessoa não pode
desistir dela posteriormente.

Câmara aprova
punição para

assédio moral
no trabalho

CSN | PPR-2018

Proposta prevê detenção
de um a dois anos e multa

para quem ofender
reiteradamente a dignidade
de empregado, causando-

lhe dano ou sofrimento
físico ou mental

ao lucro divulgado através do
balanço recente da empresa.

O sindicato defende o PPR como
uma ferramenta motivacional, ou
seja, que serve como incentivo a
produção. E, pelo contrário, pare-
ce que a empresa quer deses-
timular os trabalhadores, que são
os maiores responsáveis pelo
excelente resultado da empresa.

A direção do sindicato espera que
a empresa apresente uma pro-
posta justa e coerente o mais breve
possível, já que o dia 30 de abril
está se aproximando e os traba-
lhadores estão na expectativa.

Empresa insiste em não valorizar o trabalhador
e sindicato recusa nova proposta em mesa



Impor um pagamento mensal por boleto
enviado à casa de cada sindicalizado torna

inviável a sobrevivência de qualquer sindicato

MP mira nos sindicatos,
mas acerta na Constituição

Uma medida provisória precisa ser,
por natureza, urgente e relevante no
momento de sua assinatura. Posto
isso: qual a urgência e relevância do
assunto contribuição e mensalidade
sindical neste momento? Resposta
óbvia: nenhuma!

O único ator dessa discussão que
vê tal assunto como urgente e
relevante é o governo e sua pressa
em atropelar qualquer um que se
mostre como obstáculo para passar
com o trator sua nefasta reforma
da Previdência.

No centro da discussão está o
artigo 8º da Constituição, que
versa, entre tantos outros assuntos,
sobre a liberdade sindical (já tão
atacada pelos empresários), e
agora violada pela MP.
A medida provisória, da forma como
foi feita, é apenas uma intervenção
direta - e, ressalte-se,
inconstitucional - do Estado nas
entidades, ou seja, qualquer
cidadão republicano e bem
intencionado não precisa de esforço
para ver a absurda violação da nossa
Carta Maior causada pela MP.

O BANCO DE SANGUE FUNCIONA NO
HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA, DE SEGUNDA
À SEXTA-FEIRA, DAS 7H ÀS 13H. PARA DOAR
É PRECISO ESTAR COM SAÚDE, APRE-
SENTAR DOCUMENTO COM FOTO – EM
CASO DE MENOR DE IDADE É NECESSÁRIA
AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL, QUE
PODE SER ADQUIRIDA NO PRÓPRIO
HEMONÚCLEO E APRESENTAR DOCU-
MENTO ORIGINAL DA PESSOA QUE
ASSINOU O DOCUMENTO, TER ENTRE 16 E
69 ANOS COM PESO ACIMA DE 50 KG.

DOE SANGUE


