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PRADA propõe abono
em substitução

ao PPR 2018

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos foi chamada pelos
representantes da PRADA para
tratar de assunto referente ao
PPR 2018. E foi surpreendida
pela proposta da empresa de
substituição do PPR por um
abono de 61% do target (que
em 2018 tem o valor de
referência R$ 1.238,62), cor-
respondente ao valor final para
pagamento do PPR na impor-
tância de R$ 755,56.

A proposta foi feita durante reunião
ocorrida no início da semana e,
imediatamente, rejeitada em mesa

PRADA | PPR-2018

Sindicato se reúne com a
empresa e é comunicado sobre
substituição do PPR-2018 por

abono de R$ 755,56

pela direção do sindicato.

Diante da falta de reuniões com a
comissão do PPR para definição
dos critérios e metas, as nego-
ciações serão feitas diretamente
com os representantes do sin-
dicato. E qualquer proposta apre-
sentada pela empresa será sub-
metida a apreciação dos me-
talúrgicos, que deverão decidir se
atendem aos seus anseios.

O sindicato sabe que a proposta
apresentada está muito aquém da
expectativa de todos e por isso
recusou em mesa.

A Câmara dos Deputados apro-
vou no dia 12/3 o Projeto de Lei
4742/01, que tipifica, no Código
Penal, o crime de assédio moral
no ambiente de trabalho. A pro-
posta 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

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



CNBB expressa
“preocupação”
com a reforma
da Previdência
Dom Leonardo Steiner se reuniu
com dirigentes sindicais sobre as
preocupações dos trabalhadores
em relação à proposta do go-
verno Bolsonaro que acaba com
o direito à aposentadoria e
entrega a Previdência Pública a
banqueiros.

Dom Leonardo registrou o posi-
cionamento da CNBB que aponta
fortes preocupações com a PEC 6/
19, em particular com a des-
constitucionalização e a capita-
lização da Previdência Social, além
de requerer amplo debate na so-
ciedade para encontrar as melhores
saídas para o tema, sem atingir
direitos da classe trabalhadora,
principalmente dos mais pobres.

Os dirigentes sindicais expuseram
as diversas razões que levam o
movimento a se contrapor à defor-
ma e saudaram o posicionamento
firme da CNBB e a própria Cam-
panha da Fraternidade.

Enquanto milhões de pessoas
continuam desempregadas ou
vivendo de bicos, banqueiros e
grandes empresários se aprovei-
tam dos juros altos, do desmonte
do Estado e da redução de direitos
sociais e trabalhistas.

Dom Leonardo foi enfático em
afirmar que o Estado tem o dever
de amparar seu povo e alertou que
o fim da previdência social e
pública pode levar ao aumento da
violência e da miséria na medida
em que retira renda necessária
para o sustento das famílias.
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