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CSN aplica golpe
nos trabalhadores

Ontem, a direção do Sindicato
dos Metalúrgicos foi surpre-
endida pela informação que a
CSN não teria tempo hábil para
pagar o abono/PPR no dia 9 de
abril, conforme acordado com
o sindicato e aprovado por quase
80% do corpo de funcionários,
no último dia 3. A notícia foi
dada ontem, pela manhã, pelos
diretores da empresa.

Os diretores do sindicato enten-
deram como uma afronta, já que
os trabalhadores aprovaram a
proposta, desde que o paga-
mento fosse efetuado na data
prevista, que seria hoje, dia 9
de abril.

Nas palavras do presidente, Silvio
Campos: “Não podemos concor-
dar, de forma alguma, com essa
postura mentirosa da empresa,
que enganou milhares de fun-

Sindicato afirma a sua posição:
“Trabalhador merece respeito!”

Frente
parlamentar
atua contra
retrocessos

A Frente Parlamentar Mista em
Defesa da Democracia e dos Direitos
Humanos, que foi criada por parti-
dos em parceria com mais de 50
entidades da sociedade civil, o busca
barrar propostas e iniciativas que
resultem em retrocessos sociais.

Diversos representantes de movi-
mentos sociais apoiam a Frente,
entre eles, negros, ambientalista,
LGBTIs, que na oportunidade
apresentaram no seu lançamento,
em fevereiro, um documento em
defesa de “uma sociedade plural,
ativa e diversa na luta pela ampliação
de direitos”.

A presidente da Associação Brasi-
leira Juristas pela Democracia, Vera
Lúcia Araújo, afirma que o obje-
tivo é fortalecer a defesa dos direi-
tos humanos no País.

A opinião do movimento é que a
frente é um sinal de que o povo
está resistindo e os movimentos
sociais estão unidos na defesa de
uma ampla agenda de direitos
humanos.

Outras discussões da Frente en-
volvem os crimes ambientais (como
o da Vale em Brumadinho), a defesa
da Justiça do Trabalho, a defesa da
demarcação das terras indígenas
pelo Ministério da Justiça.

A tarefa dessa frente é estimular
e fortalecer os parlamentares no
Congresso e usar o exemplo de
coragem dos parlamentares para
influenciar a mobilização nas ruas.

cionários. É inadmissível convi-
vermos com mais esse absurdo.
E justamente no ano que o
faturamento da CSN bateu o
recorde de mais de R$ 5 bilhões,
à custa de muito cansaço e suor
dos metalúrgicos. Trabalhador
merece respeito e valorização
pelo resultado alcançado”.

O sindicato está pressionando a
empresa para que a nova data
anunciada, dia 23/4, seja
antecipada. “É preciso que a
direção da CSN reveja a sua
posição e pague imediatamente
o abono, já que nem reflete o
verdadeiro valor em dinheiro que
os trabalhadores fizeram por
merecer”, afirma o presidente.

“A luta continua companheiros,
vamos continuar pressionado a
empresa!”, conclui Silvio.



O colegiado realiza audiência
pública no Senado sobre a
terceirização de mão de obra
e a irredutibilidade de salários
nesta terça-feira, dia 9.
A audiência foi requisitada pelo
senador Paulo Paim, presidente
do colegiado, e contará com a
participação de convidados
como Fábio Leal Cardoso,
subprocurador geral do Traba-
lho; Rodrigo Galha, diretor da
Secretaria de Administração de
Contratações do Senado
Federal; Tânia Lopes, secre-
tária de Controle Externo de
Aquisições Logísticas do
Tribunal de Contas da União

Terceirização do trabalho
é tema de audiência

(TCU); Waldemiro Livingston
de Souza, presidente da
Associação dos Prestadores de
Serviços do Senado Federal
(Apresefe), entre outros.
A terceirização do trabalho é
o processo pelo qual uma insti-
tuição contrata outra empresa
para prestar determinado
serviço para diminuir seus
gastos com funcionários. Em
2017 o debate sobre o tema
se intensificou devido à apro-
vação da Lei 13.429, que
liberou a terceirização de ativi-
dades-fim ampliando as pos-
sibilidades da realização desta
modalidade de trabalho.

A reforma da Previdência proposta
pelo atual governo tem dois objetivos
claros: um fiscal, voltado para reduzir
o gasto previdenciário; e outro de
mercado, voltado para a privatização
da Previdência Social brasileira, a
partir da substituição do regime de
repartição, de caráter solidário, pelo
modelo de capitalização individual
e de gestão privada.
O primeiro, que justifica a agressivi-
dade sobre os segurados, aposen-
tados e pensionistas, se traduz: na
redução de benefícios; no aumento
da idade mínima; na ampliação do
tempo de contribuição; e na adoção
de alíquotas maiores, progressivas
e extraordinárias, medidas que
podem caracterizar confisco.
O segundo é a privatização da
Previdência Pública, mediante
instituição de novo regime de
Previdência, organizado com base
em sistema de capitalização, na
modalidade de contribuição defi-
nida, com “livre escolha” pelo traba-
lhador. A própria ideia de “adesão”
já é uma armadilha. Assim como
ocorreu em 1967, quando foi extinta
a estabilidade no emprego e criado
o FGTS, o novo sistema foi criado
como “opcional” para o trabalhador.
O que se viu foi que somente
conseguia emprego quem exerces-
se, no ato da admissão, a “opção”
pelo novo regime. O mesmo ocorrerá
com o novo sistema, que deverá
representar redução ou desoneração
de encargos previdenciários para os
empregadores. Assim, quem não
optar “facultativamente” pelo novo
regime não terá emprego.
Assim as chances de a Previdência
Social pública e de caráter solidário,
e até mesmo os fundos de pensão
existentes, sobreviverem é muito
baixa, porque irão disputar direta-
mente com o sistema financeiro
internacional.
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Capitalização: o
verdadeiro ‘Cavalo
de Tróia’ da reforma

da Previdência


