
Filiado a:

Itatiaia, 14/3/2019 - Boletim 1610.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

A Câmara dos Deputados
aprovou 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
ofensor. Essa representação é
irretratável, ou seja, a pessoa não
pode desistir dela posteriormente.

Câmara aprova
punição para

assédio moral
no trabalho

NISSAN | CAMPANHA SALARIAL

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

Escolha cinco ítens que você gostaria que constasse na pauta de
negociação para o Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020:

1.

2.

3.

4.

5.

Sindicato consulta
metalúrgicos para

pauta de negociação
A partir de hoje, a direção do
sindicato  inicia a campanha sa-
larial 2018, na luta por reajustes
e benefícios no acordo coletivo.

É desta forma que o Sindicato
dos Metalúrgicos do Sul Flumi-
nense pretende saber quais as
principais reivindicações dos
trabalhadores para o Acordo

Coletivo de Trabalho 2019/2020.

O sindicato ressalta a importância
dos trabalhadores responderem
a pesquisa e colocarem na urna,
que estará disponível na portaria
da empresa, para que na mesa
de negociação fique tranquilo que
estará buscando atender às neces-
sidades dos metalúrgicos.

ESTA PESQUISA SERÁ RECOLHIDA
AMANHÃ, ÀS 18 HORAS. PARTICIPE!



Quem é Paulo Guedes?

É empresário, formado pela
Universidade de Chicago, título
que conseguiu com auxílio de
bolsa do CNPQ. Foi um dos
fundadores do Banco Pactual e
de vários fundos de investimentos
e empresas. Foi um dos funda-
dores do Ibmec, criado para ser
um instituto de pesquisas sobre o
mercado financeiro e também
do think tank conservador Insti-
tuto Millenium.

Guedes diz pretender fazer no
Brasil as reformas que foram feitas
no Chile de Pinochet: banco

central independente, câmbio
flutuante, equilíbrio fiscal e o
regime de capitalização da
previdência

É investigado por suspeita
de fraude na gestão de fundos
de investimentos. Desde 2009,
esses fundos de investimento
receberam aportes no valor de
R$1 bilhão de reais, oriundos
de fundos de pensão  de em-
presas estatais brasileiras (des-
tacando-se os fundos: Previ,
do Banco do Brasil; Petros, da 
Petrobras; Funcef, da Caixa

Econômica Federal, e Postalis,
dos Correios) que estão sob in-
vestigação de forças-tarefa
da Polícia Federal, dentre as
quais a Operação Greenfield,
cujo foco são as aplicações na
modalidade Fundo de Investimento
em Participações, FIP.

Segundo o MP, depois de receber
os recursos dos fundos de pensão, o
Fundo BR Educacional, administrado
por Guedes, investiu o dinheiro de
seus cotistas em apenas uma
empresa, a HSM Educacional S/A,
também controlada por ele.

Ou seja, Ministro da Economia do “novo governo” e um representante
da especulação do mercado financeiro, aquele que tira dinheiro da

produção que gera emprego e injeta dinheiro na agiotagem

- FIM DO 13º SALÁRIO
- FIM DO FGTS
- FIM BONIFIC. DE FÉRIAS
- FIM DAS FÉRIAS

Na fala do “novo governo”
os trabalhadores têm que
optar pela Carteira de Traba-
lho Azul, com direitos mas
desempregado ou pela
Carteira Verde e Amarela,
empregado, mas sem ne-
nhum direito.

Com essa mudança, os
trabalhadores estarão vol-
tando ao século 19, quando
se trabalhava por um prato
de comida.AÍ O PATRÃO VAI DEITAR E ROLAR!


