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 Com o avanço do Pro-
jeto de Lei 4330, de autoria de 
Sandro Mabel (PL-GO), aprova-
do na Câmara dos Deputados e 
agora em tramitação no Senado, 
a “Lei da Terceirização” passa a 
ser cada vez mais uma realidade 
na vida dos trabalhadores. Esse 
polêmico projeto legal trata ba-
sicamente da flexibilização dos 
contratos de trabalhadores para 
as atividades fim das empresas. 
Em outras palavras, o PL 4330 
permite aos empregadores con-
tratarem funcionários terceiriza-
dos para QUALQUER atividade 
dentro da empresa.
 Se o projeto for aprova-
do, essas medidas passam a ser 
lei, tendo efeitos sensivelmente 
danosos para todos os trabalha-
dores, inclusive para os servido-
res públicos. Isso porque, via de 
regra, os trabalhadores terceiri-
zados tendem a ter salários 25% 
menores que os dos funcioná-
rios regulares (de acordo com 
o DIEESE), o que estimularia a 
demissão dos funcionários da 
empresa em prol dos terceiri-
zados. Nesse contexto, as con-
dições da relação de emprego 
ficam ainda mais precárias do 
que já são.
 A responsabilidade so-
bre o pagamento dos encargos 
previdenciários e trabalhistas 
(como o FGTS, por exemplo) 
fica submetida às empresas ter-
ceirizadoras que gerenciam e 
administram os trabalhadores, 
que têm poder econômico mui-
to menor que as tomadoras de 
serviço, ficando cada mais difícil 
que os direitos trabalhistas se-

JURÍDICO INFORMA

VOCÊ PODERÁ SER TERCEIRIZADO!
Terceirização: a luta 
agora é no Senado!

 Após a votação da 
emenda aglutinativa no dia 
22 de abril, a Câmara Fede-
ral, por 230 votos favoráveis 
e 203 contrários, conseguiu 
piorar ainda mais o PL 4330 
para a classe trabalhado-
ra. Na ocasião, foram des-
consideradas as propostas 
apresentadas por deputa-
dos contrários à terceiriza-
ção e incluídas outras que 
trazem mais retrocessos, 
como a “quarterização” 
(possibilidade de as tercei-
rizadas subcontratarem ou-
tras empresas para fazer a 
trabalho).
 A redação final do 
PL foi encaminhada para 
o Senado Federal, onde 
foi registrada como Proje-
to de Lei da Câmara (PLC) 
30/2015. O presidente da 
casa, senador Renan Ca-
lheiros, prometeu dar tra-
mitação normal ao projeto. 

Assim, deve passar por 
comissões que analisam a 
constitucionalidade, os im-
pactos sociais e econômi-
cos, entre outras análises e 
aprovações que antecedem 
a votação em plenário. Ca-
lheiros também prometeu 
ampliar o debate sobre o 
tema com a sociedade por 
meio de audiências públi-
cas e sessões temáticas.

A luta continua!
            No ato promovido 
pela CUT no 1º de Maio, Dia 
do Trabalhador e da Traba-
lhadora, a militância foi unâ-
nime em afirmar a necessi-
dade de retomar com mais 
força e vigor a luta contra a 
terceirização escravizante 
e sem limites. Na ocasião, 
o senador Paulo Paim afir-
mou ter assinaturas de 30 
senadores que apoiam o 
veto ou a retirada de trami-
tação do PLC 30/2015.

Caso a terceirização sem limites seja aprovada, 
o retrocesso será grande e pode atingir você.

jam pagos devidamente.   
 A empresa tomadora do 
serviço passa a ser responsável 
apenas subsidiariamente pelas 
verbas trabalhistas, ou seja, im-
possibilitando a responsabilida-
de da contratante em possíveis 
ações trabalhistas.
 Da mesma forma, o 
trabalhador que foi demitido, vai 
poder ser contratado por uma 
terceirizada para realizar O MES-
MO TRABALHO por um salário 
menor e com cada vez menos 
garantias de permanência no 
emprego. O trabalhador terceiri-
zado ficará à mercê das terceiri-
zadoras, mudando de empresa 
ao sabor da demanda de mão de 
obra, literalmente podendo estar 
um dia numa empresa e, no ou-
tro dia, em outra, noutra localida-
de.
 Ainda, os trabalhadores 
poderão ser contratados como 
Pessoas Jurídicas (PJ), atuan-
do como prestadores de serviço 
dentro das empresas tomadoras. 
Assim, os trabalhadores vão ter-
ceirizar a própria mão de obra, 
podendo ser contratados sem 
qualquer direito trabalhista as-
segurado, tais como férias, 13º, 
horas extras, FGTS, INSS, etc.
 Os funcionários podem 
ser empregados da empresa 
contratada para a execução da 
atividade, mas também podem 
ser coagidos a abrir uma empre-
sa individual para prestar os ser-
viços que antes realizavam como 
assalariados. A pessoa física se 
transforma em Pessoa Jurídica. 
A relação assalariada passa ser 
uma relação comercial e a CLT é 

substituída pelo Código Civil.
 Se não bastasse, as 
empresas tomadoras de serviço, 
não terão mais responsabilidade 
sobre os trabalhadores, não to-
marão mais as precauções com 
segurança e saúde desses tra-
balhadores terceirizados. Isso 
se traduzirá num aumento dos 
acidentes de trabalho e de do-
enças profissionais, uma vez 
que as indenizações não serão 
de responsabilidade da empre-
sa tomadora.
 Em suma: o PL 4330, 
a curto e longo prazo, trará os 
seguintes problemas aos traba-
lhadores: redução dos salários, 
demissões em massa, aumento 
de acidentes, doenças e mortes 
ligadas ao trabalho, precariza-
ção das garantias trabalhistas, 
aumento das relações abusivas 
entre empresa tomadora e tra-
balhadores terceirizados, e, por 
causa da maior fragilidade eco-
nômica das empresas terceiriza-
doras, dificuldade no pagamento 
das condenações trabalhistas.
 Por fim, o PL 4330, nas 
palavras do sociólogo Ruy Bra-
ga, “foi a pior derrota dos tra-
balhadores brasileiros desde o 
golpe de 64” e, o pior, isso pode 
acontecer com VOCÊ!
 Mais do que nunca os 
trabalhadores devem estar uni-
dos contra esse RETROCESSO 
apresentado pela Câmara dos 
Deputados mais reacionária 
desde a redemocratização do 
país!

 Reunida em as-
sembleia geral na noite 
da quinta-feira, 22 de 
abril, a categoria meta-
lúrgica aprovou a pau-
ta de reivindicações 
da Campanha Salarial 
2015, contendo propos-
tas de cláusulas sala-
riais e alguns avanços 
em benefícios e direitos, 
que foram encaminha-
das ao sindicato patro-
nal para negociações. 
 Neste ano, a ca-
tegoria quer a reposi-
ção da inflação (8,34%), 

mais 3% de aumento 
real nos salários. No to-
tal, 11,59% de reajuste 
salarial. Para o piso sa-
larial, ficou definido que 
o reajuste reivindicado 
será o mesmo, ou seja, 
11,59%.
 

OUTRAS 
REIVINDICAÇÕES

 A categoria quer 
debater e negociar com 
os patrões a adoção da 

alimentação saudável, 
orgânica, sem agrotó-
xicos, produzida pela 
agricultura familiar, que 
mantém os trabalhado-
res no campo, sem a 
necessidade migrarem 
para as cidades pra dis-
putar as vagas urbanas 

Metalúrgicos reivindicam 
11,59% de reajuste salarial

NENHUM DIREITO A MENOS!

DIGA NÃO À TERCEIRIZAÇÃO

CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA 2015

de emprego. Também 
vai reivindicar a garan-
tia de emprego e salário 
pelo prazo de seis me-
ses para empregados/
as que comprovarem, 
no caso de demissão, 
estarem buscando ju-
dicialmente o direito à 

aposentadoria e, por fim, 
reivindicar licença remu-
nerada no caso de au-
sência de empregado/a 
para acompanhamento 
em consultas médicas 
e/ou internação de filho 
menor de 10 anos, por 
dois dias.
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Dia do/a Trabalhador/a reúne 
milhares na Usina do Gasômetro

 Na tarde de sex-
ta-feira, 1º de maio, 
milhares de trabalha-
dores foram até a Usi-
na do Gasômetro para 
celebrar o Dia Interna-
cional do Trabalhador 
e lutar por mais direi-
tos, democracia e di-
versidade. Entre eles 
estavam metalúrgicos 
da região e dirigen-
tes do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Porto 
Alegre.
 Durante a cele-
bração, representan-
tes dos movimentos 
sociais defenderam 
pautas relacionadas 
aos jovens, negros, 
mulheres, estudantes, 
LGBT, direitos huma-
nos, reforma urbana 
para garantir direito 
à moradia digna a to-
dos, reforma agrária e 
reforma política com o 
fim do financiamento 
empresarial de cam-
panhas eleitorais. 
Também se manifes-
taram contra o avanço 
das pautas conserva-

doras do Congresso 
Nacional, a redução 
da maioridade penal 
e o massacre dos 
professores do Para-
ná, reprimidos pelo 
governo local. Por 
fim, manifestaram-
se contra o imobilis-
mo dos governos da 
Capital e do RS, que 
não atendem os inte-
resses dos cidadãos 
e cidadãs e da classe 
trabalhadora em ge-
ral, especialmente os 
servidores públicos.
 Encerrando o 
ato do Dia do Traba-
lhador, o presidente 

da CUT-RS, Claudir 
Nespolo, agradeceu 
a mobilização dos 
sindicados filiados 
à entidade e salien-
tou que a mobiliza-
ção contra o PL 4330 
deve se intensificar 
ainda mais. “Também 
temos que ficar aten-
tos ao ajuste fiscal do 
governo. Se querem 
equilibrar as contas, 
que façam taxando 
as grandes fortunas e 
não retirando direitos 
dos trabalhadores”, 
disse, referindo-se às 
Medidas Provisórias 
664 e 665.

Dia do/a Trabalhador/a reúne 
milhares na Usina do Gasômetro



EDITORIAL: A culpa não é nossa
 A conjuntura 
econômica do país 
vem demonstrando 
uma retração importan-
te, causada pela soma 
de vários fatores. Entre 
eles, a crise mundial, 
o crescimento baixo 
do PIB brasileiro, a in-
flação que ultrapassa 
o teto da meta, os ju-
ros altos e o câmbio 
disparando. Também 
contam as incertezas 
geradas a partir dos 
escândalos de corrup-
ção, o pessimismo dos 
investidores e a conse-
quente queda nos in-
vestimentos, causada 
sobretudo pela forte 
restrição dos bancos 

à concessão de crédito, 
bancos estes que, em 
2014, tiveram lucros ex-
traordinários (os cinco 
maiores, lucraram R$ 60, 
3 bilhões, uma evolução 
de 14,4% em 12 meses, 
segundo o Dieese). 
 Embora o quadro 
mostre um 2015 difícil, 
o governo federal está 
fazendo ajustes para 
destravar a economia, 
gerar empregos e inves-
timentos para as empre-
sas. Por isso, há indícios 
de que o 2º semestre de 
2015 tende a ser um pou-
co melhor, fazendo com 
que a maioria das empre-
sas metalúrgicas possam 
ter resultados satisfató-

rios, assim como acon-
teceu em 2014. 
 Isso e mais o fato 
de que não são os tra-
balhadores e trabalha-
doras os responsáveis 
pelo eventual insucesso 
de algumas empresas e 
pela crise gerada pelo 
capitalismo brasileiro, 
a categoria metalúrgica 
entende que há espaço 
para a luta, para nego-
ciação e para a busca de 
conquistas salariais e de 
benefícios.
 Neste caso, as 
mobilizações da campa-
nha salarial iniciada no 
dia 22 de abril passado 
serão realizadas normal-
mente e serão funda-

mentais para a conquista 
de uma boa convenção 
coletiva, com reajuste 
de salários e avanços ou 
manutenção de direitos. 
 A direção do sindi-
cato é de luta, mas pre-
cisa do apoio, da união e 
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TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Na Escola Mesquita -  Parceria Escola do IEEP 

MATRÍCULAS ABERTAS – TURMA AGOSTO/2015

Curso noturno, com duração de 18 meses, mais estágio curricular
Pré-requisito: Ensino Médio concluído (2º grau) ou em curso. 

Informações fones  3340-0073 / 3340-3110 / 9822-6246

Inscrições na Secretaria da Escola -  Av. do Forte,  77 ,  Porto Alegre (RS). Visite o site: www.escoladoieep.com.br

CURSOS TÉCNICOS OFERECIDOS PELA ESCOLA 
TÉCNICA MESQUITA PARA O ANO DE 2015 / 2º SEMESTRE:

As matrículas 
podem ser 

realizadas na 
secretaria da 

Escola 
Mesquita, 

Av. do Forte, 
nº 77, fones: 
3340.3110 e 

3022.7779, das 
10h às 22h.

OBS: Associados do Sindicato dos Metalúrgicos e seus dependentes têm descontos nas mensalidades

NOME DO CURSO SÁBADOS DAS 8;00 ÀS 
17;00 HORAS 

2ª A 6ª FEIRAS, DAS 
19;00 ÀS 22h 30 min 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO 04/07/15  A 01/08/15 15/06/15 a 02/07/15 
CÁLCULO TÉCNICO  18/05/15 A 03/06/15 
METROLOGIA 16/05/15 A 13/06/15 15/07/15 A 31/07/15 
AUTOCAD BÁSICO – Sáb. das 8;00 às 
13;00h 

20/06/15 a 18/07/15  

AUTOCAD AVANÇADO – Sáb. das 8;00 às 
13;00 h 

01/08/15 a 29/08/15  

SOLID WORKS BÁSICO 04/07/15 A 01/08/15  
CNC TORNO BÁSICO 20/06/15 A 18/07/15  
NR 10 BÁSICO  13/07/15 A 27/07/15 
NR 10 RECICLAGEM  17/06/15 
SOLDADOR MIG/MAG  01/06/15 A 28/07/15 
SOLDADOR ARAME TUBULAR   01/06/15 A 28/07/15 
SOLDADOR ELETRODO REVESTIDO  01/06/15 A 28/07/15 
 

CURSO TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 
CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA
CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

da mobilização dos tra-
balhadores e trabalha-
doras. A culpa da crise 
não é nossa e, portanto, 
não temos de ter receio 
de arregaçar as mangas 
e ir para a luta pra con-
quistar o que é nosso.



9º Congresso reforça luta contra discriminação, racismo, terceirização 
escravizante e por mais democracia e manutenção de direitos

 O 9º Congresso Na-
cional dos/as Metalúrgicos/
as da CUT, realizado entre 
os dias 14 e 17 de abril, em 
Guarulhos/SP, entra para a 
história como um dos mais 
proveitosos e exitosos en-
contros da categoria. 
 Todos os partici-
pantes foram unânimes em 
afirmar e reafirmar a impor-
tância da luta, das mobili-
zações para a defesa da 
democracia e dos direitos 
no Brasil. Esta foi a opinião 
da delegação gaúcha no 
congresso e do presidente 
reeleito na Confederação 
Nacional dos Metalúrgicos 
(CNM/CUT), Paulo Cayres: 
“O tom está dado: é luta, 
luta e mais luta”, disse re-

ferindo-se à pauta imedia-
ta dos trabalhadores, que 
é o combate ao Projeto de 
Lei 4330, da terceirização 
sem limites; a defesa da 
democracia contra os ata-
ques da elite; e a defesa 
intransigente dos direitos 
conquistados pela classe 
trabalhadora em muitos e 
longos anos de luta, agora 
ameaçados principalmente 
por um Congresso Nacio-
nal extremamente conser-
vador.
 Durante o 9º Con-
gresso, a luta não foi ape-
nas tema de debates. Ela 
foi realizada na prática, pois 
os 500 delegados, observa-
dores e convidados partici-
param ativamente do Dia 

Nacional de Lutas e de Pa-
ralisação contra o PL 4330, 
no 15 de abril, convocado 
pela CUT, ocupando vias 
públicas em uma passeata 
de 5 Km até o aeroporto de 
Guarulhos.
 Na manhã do dia 
17, os delegados/as se 
reuniram em plenária para 
avaliar, aprovar alterações 
e as resoluções discuti-
das na véspera em grupos 
de trabalho, focadas em 
quatro eixos estratégicos: 
Contrato Coletivo Nacional 
de Trabalho, Política In-
dustrial, Organização Sin-
dical e Políticas Gerais e 
Permanentes. Antes disso, 
elegeram a nova direção 
da entidade para o quadri-

ênio 2015/2019. 
Paulo Cayres, re-
eleito presidente, 
e mais 40 dirigen-
tes sindicais de 
12 estados serão 
os responsáveis 
para cumprir com 
estas resoluções 
e com o plano de 
lutas definidos no 
fim do congresso. 
 O RS teve 
a segunda maior 
representação, 
perdendo apenas 
para São Paulo. Do RS, 
foram eleitos sete compa-
nheiros/as de seis bases 
metalúrgicas importantes: 
Canoas, Erechim, Novo 
Hamburgo, Porto Alegre, 

São Leopoldo e Sapiranga. 
Entre eles está o presiden-
te do nosso sindicato, Lirio 
Segalla, e a diretora exe-
cutiva, Lenira Campos da 
Silva.

Conferência debate 
realidade e aprova propostas 
para congresso metalúrgico

 A 3ª Conferência Na-
cional das Mulheres Metalúr-
gicas, realizada entre os dias 
12 e 13 de abril e que teve a 
participação de 122 compa-
nheiras, entre as quais seis 
representantes da base de 
Porto Alegre e Região, ante-
cedeu o 9º Congresso Nacio-
nal dos/as Metalúrgicos/as.
 Na ocasião, foi reali-
zada plenária de aprovação 
das propostas de resoluções 
para o congresso, entre as 
quais a retomada do curso 
de capacitação de mulheres 
metalúrgicas, a garantia de 
participação das mulheres 
nas mesas de negociação 
e a inclusão nas pautas de 
reivindicação das campa-
nhas salariais que garantam 
no mínimo 30% de mulheres 
na contratação, sem limita-
ção de idade máxima, e a 
construção da paridade no 
movimento sindical e políti-
co. Pela primeira vez, as mu-
lheres cumpriram a cota dos 
30% de participação femini-
na no congresso, fato que foi 
bastante comemorado.
 Segundo a diretora 
executiva Lenira Campos da 
Silva, as participantes tam-
bém discutiram a realidade 
em que vivem dentro e fora 
das instituições sindicais, 
principalmente no ambiente 
de trabalho. Ainda é muito 
constante casos de violên-

cia doméstica, discriminação, 
assédio moral e sexual, a limi-
tação da participação femini-
na em espaços de decisão e 
a jornada dupla (trabalho na 
fábrica e em casa). A 3ª Con-
ferência também discutiu os 
efeitos do PL 4330, da tercei-
rização sem limites, para as 
mulheres, apresentou um es-
tudo do Dieese sobre o perfil 
das dirigentes sindicais meta-
lúrgicas e fez um resgate das 
conquistas das metalúrgicas 
nos últimos anos e da partici-
pação das mulheres nas dire-
ções dos sindicatos e federa-
ções. 
 “Nunca na história 
deste país, as metalúrgicas 
estiveram tão preparadas e 
ocupando cargos de decisão. 
Em um ambiente predominan-
temente masculino, vocês, 
companheiras, são exemplos 
pela determinação, capaci-
dade e força”, elogiou o pre-
sidente reeleito da CNM/CUT, 
Paulo Cayres.

MULHER TRABALHADORA

 Marcado por ho-
menagens e debates, o 
Dia Mundial em Memória 
às Vítimas de Acidentes 
e Doenças Relacionadas 
ao Trabalho foi realizado 
na terça, 28 de abril, para 
debater a saúde, as condi-
ções de trabalho que ado-
ecem, mutilam e matam 
milhares de trabalhadores/
as no mundo todo. Só no 
Brasil são 700 mil casos 
por ano, sendo que 2,7 mil 
acabam em morte, núme-
ro que pode ser maior por 
causa dos problemas de 
notificação.
 Pela manhã, a saú-
de mental, a contaminação 
na alimentação por agro-
tóxicos, os problemas nos 
atendimentos feitos por 
peritos do INSS e médicos 
do Trabalho das empresas, 
e ataques contra o Projeto 
de Lei 4330, conhecido 
como o PL da Escravidão, 
dominaram os debates. 
 À tarde, a atuação 
dos Cerest - Centros de 
Referência em Saúde do 
Trabalhador, as medidas 
provisórias que dificultam 
o acesso a benefícios pre-
videnciários, os números 

Seminário do FSST debate 
saúde e condições de trabalho

alarmantes e mascarados 
pela subnotificação e por 
manobras na caracteriza-
ção do Nexo Técnico Epi-
demiológico Previdenciário 
– NTEP, a possibilidade de 
a BR 12 ser extinta ou fle-
xibilizada e, mais uma vez, 
o PL da escravidão, foram 
os temas abordados pelos 
painelistas e debatedores 
presentes, entre os quais 
advogados, médicos do 
Trabalho e magistrados da 
Justiça do Trabalho.
 Alguns trabalhado-
res de fábricas e dirigentes 
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Porto Alegre e Re-

gião marcaram presença 
no seminário. Entre eles 
estava o diretor de Saúde 
do Stimepa, Marcelo Juran-
dir, um dos coordenadores 
do FSST. Entre as preocu-
pações do dirigente estão o 
sucateamento e falta de re-
cursos humanos nos órgãos 
de fiscalização e a inação 
dos cipeiros nas fábricas, 
causadas por patrões que 
fazem de tudo para que as 
Cipas não sejam atuantes 
ou pela falta de compromis-
so daqueles que estão mais 
interessados na estabilida-
de no emprego que o cargo 
proporciona. 
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 Observe as ima-
gens acima. À esquer-
da está o bancário 
Nelson Canesin, ata-
cado pela polícia do 
DF, em abril, durante 
manifestação em que 
a CUT cobrou a en-
trada na Câmara dos 
Deputados para pro-
testar contra a votação 
do Projeto de Lei 4330, 
que permite a terceiri-
zação sem limites.

 À direita, a ima-
gem mostra outra 
central sindical – que 
apoiou o PL 4330 – du-
rante protesto nessa 
quarta-feira (6) contra 
a aprovação das MP 
(Medida Provisória) 
665, que restringe o 
acesso ao seguro-de-
semprego e abono sa-
larial.

 A diferenciação 
não é um acaso. A 
CUT também estava 
presente na galeria da 
Câmara dos Deputa-
dos nessa quarta, mas 

recebeu apenas 25 
senhas para entrar. 
A outra central ocu-
pou toda as demais 
cadeiras. A decisão 
partiu do presidente 
da Câmara, deputado 
Eduardo Cunha (PM-
DB-RJ), que, coinci-
dentemente, esteve 
no 1º de Maio da For-
ça Sindical e, no dia 
22 de abril, impediu o 
acesso do presidente 
da CUT, Vagner Frei-
tas, à “Casa do Povo”. 
Conforme reportagem 
da Carta Capital, o de-
putado Paulo Pimenta 
(PT-RS) tentou inter-
ceder pelo dirigente 
junto ao parlamentar, 
mas ouviu o seguinte. 
“Esse presidente da 
CUT não entra aqui 
de jeito nenhum.”

 Já na sessão de 
votação do PL 4330, o 
deputado se referiu à 
CUT como “vândalos” 
que “não merecem 
estar nessa galeria”.
 Para Vagner 

Freitas, a situação não 
surpreende diante da 
postura autoritária que 
Cunha adota desde 
sua eleição. “Enquanto 
uma central apanha, a 
outra tem acesso livre 
às galerias. Esse de-
putado age como um 
imperador, mas não 
vai frear a nossa mobi-
lização”, apontou.

Ajuste é 
equívoco

 Nas próximas 
semanas, quando ou-
tras tentativas de re-
trocesso forem coloca-
das em pauta, a  CUT 
estará novamente no 
Congresso Nacional.

 Para Vagner, a 
primeira pergunta é 
por que e para quem 
será feito o ajuste fis-
cal. “Ao longo dos tem-
pos, ajustes fiscais são 
parte de um receituário 
neoliberal que usa o 

“Vamos para cima desse 
Congresso conservador”

pretexto de equilibrar 
as contas do Estado 
para retirar direitos dos 
trabalhadores e cortar 
investimentos públicos 
no país. O Plano Levy 
(em referência a Joa-
quim Levy, ministro da 
Fazenda) quer jogar 
na recessão para de-
pois reconstruir e isso 
é um tremendo equí-
voco que não permiti-
remos”, criticou Vag-
ner.

 Essa receita, 
destacou Vagner, in-
clui outros ingredien-
tes que tem sido jo-
gados no caldeirão 
da recessão, como o 
aumento da taxa de 
juros, a diminuição do 
crédito da Caixa para 
compra de imóveis e a 
restrição do acesso ao 
FIES (Fundo de Finan-
ciamento Estudantil).

 O dirigente ques-
tionou também o pro-
cesso de construção 
das medidas, que não 

ouviu as centrais sin-
dicais e, por isso, mi-
ram apenas em quem 
trabalha e gera renda, 
excluindo os especula-
dores de qualquer sa-
crifício para o tal equi-
líbrio fiscal.

 Vagner afirmou 
ainda que a Central 
lançará uma plata-
forma com propostas 
dos trabalhadores e 
economistas do cam-
po progressista para 
se contrapor ao atual  
Plano Levy aplaudido 
pelo Congresso mais 
conservador desde 
1964.

 “Onde estão as 
medidas para taxar as 
grandes fortunas e as 
remessas de lucro? 
Essa é uma pergunta 
que a CUT fará e co-
brará do governo”, dis-
se.

Fonte: Site CUT
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 O Senado apro-
vou na quarta-feira, 6 de 
abril, o projeto que regu-
lamenta direitos dos/as 
trabalhadores/as domés-
ticos/as. O texto apro-
vado pelos senadores 
retoma o que havia sido 
aprovado no Senado há 
dois anos, com apenas 
alguns pontos mudados 
pela Câmara, como a 
possibilidade de dedu-
ção de despesas com 
empregados domésticos 
no Imposto de Renda. O 
projeto segue para san-
ção da presidente da Re-
pública.
 Entre os pontos 
alterados pela Câmara e 
rejeitados pelos senado-
res, está o valor da con-
tribuição do empregador 
para o INSS. A Câmara 
havia previsto a contribui-
ção de 12%, mas o Se-
nado retomou a previsão 
de 8%. A redução é para 
compensar a cobrança 
de 0,8% para um seguro 
contra acidente e 3,2% 
para a rescisão contra-
tual, que deve ir para um 
fundo, em conta separa-
da, destinado a cobrir a 
multa de 40% no caso de 
demissão do empregado 

Aprovada 
regulamentação da 
PEC das Domésticas

 Está na pauta da Câ-
mara dos Deputados a vota-
ção em caráter de urgência do 
Projeto de Lei 1358/15, que 
modifica o cálculo de corre-
ção do FGTS. De acordo com 
o texto do PL 1358, os depósi-
tos poderão ser remunerados 
com as mesmas taxas da ca-
derneta de poupança, elevan-
do os rendimentos do FGTS.
 A proposta corrige 
uma distorção histórica, não 
modifica os atuais investimen-
tos e vale só para depósitos 
feitos a partir de janeiro de 
2016, que serão corrigidos 
pela TR mais 0,5% ao mês, 
quando a taxa Selic for supe-
rior a 8,5% (atualmente essa 
taxa está em 13,25%). Quan-
do os juros forem inferiores a 
8,5%, a correção será de TR 
acrescida de 70% da taxa Se-
lic.

FIQUE ATENTO!
 O único ponto nega-
tivo é que o projeto – uma 
antiga reivindicação da CUT, 

 Em apenas três me-
ses, o Congresso Nacional 
mais conservador do perío-
do pós-1964 aprovou mais 
ataques aos direitos da 
classe trabalhadora do que 
em todo o governo militar 
(1964-1985). 
 Em caráter de ur-
gência, a Câmara dos De-
putados aprovou o Projeto 
de Lei nº 4330, que amplia 
a terceirização para todas 
as áreas das empresas e, 
agora, está aprovando as 
Medidas Provisórias (MPs) 
664 e 665, que mudam as 
regras de concessão e res-
tringem acesso a benefí-
cios previdenciários, como 
o seguro-desemprego, 
abono salarial, seguro-de-
feso, pensão por morte e 
auxílio-doença.
 Na noite da quarta-
feira, 6 de maio, por 252 
a 227 votos, os deputados 
aprovaram a MP 665, que 
aumenta o tempo de traba-
lho para que os/as trabalha-
dores/as possam solicitar, 

Em pauta, projeto que 
modifica cálculo de 
correção do FGTS

ignorada durante muitos anos 
pelo parlamento conservador 
- foi apresentado de forma 
oportunista e casuística por 
deputados que vem tirando 
direitos da classe trabalhado-
ra, entre os quais o presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha, 
e o deputado Paulinho da 
Força, que votaram a favor 
da terceirização sem limites. 
Na verdade, eles querem ilu-
dir os trabalhadores e fazer 
politicagem. Querem fugir das 
críticas recebidas por terem 
apoiado projetos que tiram di-

reitos trabalhistas, querem va-
lorizar um direito (FGTS) que 
eles mesmos lutam para aca-
bar, pois, caso a terceirização 
sem limites seja aprovada, as 
empresas poderão contratar 
trabalhadores como PJ (pes-
soa jurídica), sem FGTS e 
outros direitos. Por fim, esses 
deputados também querem 
constranger/desgastar o go-
verno, que pode se opor ao 
projeto, já que luta para dimi-
nuir os gastos públicos e fazer 
os ajustes fiscais que  a eco-
nomia nacional exige.
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sem justa causa. 
 Também incluída 
no texto pela Câmara, a 
dedução das despesas 
com a contribuição pre-
videnciária relativa ao 
empregado doméstico 
no Imposto de Renda do 
empregador foi mantida 
pelo Senado. 
 Todas as contri-
buições relativas ao em-
pregado doméstico se-
rão pagas em um único 
boleto bancário, por meio 
do regime unificado de 
pagamento de tributos, 
contribuições e demais 
encargos do empregador 
doméstico (Simples Do-
méstico). O documento 
poderá ser retirado pela 
internet. 
 O Senado também 
rejeitou mudança da Câ-
mara relativa à compen-
sação de horas. De acor-
do com o texto aprovado, 
o trabalho que exceder a 
44 horas semanais será 
compensado com horas 
extras ou folgas, mas as 
40 primeiras horas extras 
terão que ser remune-
radas. As horas-extras 
excedentes deverão ser 
compensadas no prazo 
máximo de um ano.

pela primeira vez, o segu-
ro-desemprego. O governo 
queria elevar esse perío-
do de seis para 18 meses, 
mas o parlamento reduziu o 
prazo para 12 meses. Essa 
MP estabelece também um 
tempo mínimo de seis me-
ses de trabalho para o/a tra-
balhadora/a ter acesso ao 
abono-salarial, que passa a 
ser proporcional aos meses 
trabalhados. Antes, todos 
recebiam um salário míni-
mo, independentemente do 
número de meses trabalha-
dos com carteira assinada. 
 Para a CUT, essas 

medidas, assim como a 
aprovação precipitada do PL 
4330, penalizam os traba-
lhadores mais fragilizados, 
em especial os que são o 
público alvo do sistema de 
seguro-desemprego e pen-
são por morte. O mesmo 
raciocínio vale para os 12,7 
milhões de terceirizados que 
têm seus direitos desrespei-
tados, péssimas condições 
de trabalho e renda, e que 
podem tomar calotes dos 
empresários que fecham as 
empresas e somem sem pa-
gar sequer salários atrasa-
dos.

Aprovadas na Câmara MPs que restringem 
acesso a benefícios previdenciários
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Dia 29 de maio, apóie e participe do Dia 
Nacional de Paralisação e Manifestações

 As centrais sin-
dicais e movimentos 
sociais como o MST, 
o MTD, a UNE, vão 
promover conjunta-
mente no dia 29, úl-
tima sexta-feira do 
mês de maio, um Dia 
Nacional de Parali-
sação e Manisfes-

tações. As mobiliza-
ções serão definidas 
no dia e podem pa-
ralisar estradas, fá-
bricas, transportes e 
outros espaços públi-
cos. 
 O objetivo é 
chamar a atenção da 
opinião pública e pro-

A caminho da GREVE GERAL, centrais sindicais e movimentos sociais vão 
protestar contra a retirada de direitos, a falta de democracia e o desemprego

 A partir da segunda-feira, 25 de maio, estarão abertas as inscrições de equipes in-
teressadas em disputar a 3ª Copa STIMEPA de Futebol Sete, tradicional competição entre 
atletas das fábricas da base metalúrgica de Porto Alegre e Região. Em princípio, o torneio 
deve ser realizado entre o final de junho e o início de julho, em data ainda a ser definida 
pela comissão organizadora.
 Os interessados em obter maiores informações ou fazer a inscrição de suas res-
pectivas equipes devem entrar em contato com o diretor de Cultura e Lazer do Sindicato, 
Rogério Cidade, pelo fone (51) 9865.8894 ou pelo e-mail rcidade@stimepa.org.br. Fique 
atento!

Vem aí a 3ª Copa STIMEPA de Futebol Sete

testar contra as MPs 
664 e 665, que difi-
cultam o acesso a di-
reitos previdenciários; 
contra o PL 4330, da 
terceirização sem li-
mites, em tramitação 
no Senado; contra a 
falta de democracia, 
pois trabalhadores/
as estão sendo co-
vardemente reprimi-
dos por lutar por seus 
direitos; contra as 
medidas patronais e 
governamentais que 
geram desemprego 
e recessão; contra a 
grande mídia que não 
divulga ou distorce as 
informações para ma-
nipular os brasileiros; 
e contra os corruptos 
e os políticos subser-
vientes a empresários 
que financiam suas 
campanhas eleitorais 
e dilapidam o patri-
mônio público, como 
a Petrobras, entre ou-
tras questões.
 “Está mais do 

que na hora de reagir. 
Essa mobilização na-
cional não será contra 
ou a favor de governos 
ou partidos políticos. 
 Será, isto sim, a 
favor da classe traba-
lhadora, dos aposen-
tados e desemprega-
dos, que hoje sofrem 
com as decisões to-
madas pelos poderes 
constituídos, que tiram 
direitos, empregos e a 
liberdade conquista-

da a duras penas. A 
partir desta mobiliza-
ção vamos iniciar a 
organização de uma 
greve geral, caso a 
agenda conservadora 
permaneça atingindo 
trabalhadores e tra-
balhadoras. Por isso, 
pedimos a compreen-
são, o apoio e a par-
ticipação de todos”, 
disse o presidente 
da CUT-RS, Claudir 
Nespolo.


