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NO VERSO,
VEJA AS PRINCIPAIS

MUDANÇAS NAS
LEIS TRABALHISTAS>

Metalsul ameaça retirar mais direitos e
sindicato mobiliza trabalhadores para parar

empresas a qualquer momento

Diante das propostas apresen-
tadas pelo sindicato patronal
(Metalsul), o Sindicato dos Meta-
lúrgicos do Sul Fluminense deci-
diu em sua diretoria preparar os
trabalhadores para entrar em
estado de greve.

O sindicato informa que, a partir
dessa segunda-feira, pode iniciar
um ciclo de paralisações de forma
surpresa e oportuna, nas empresas
ligadas ao sindicato patronal.

A decisão foi tomada após oito
reuniões na tentativa de negociação
com o Metalsul, com o propósito de
debater e avançar, mesmo nas
propostas desrespeitosas e humi-
lhantes para os trabalhadores. O
sindicato não obteve êxito e, por-
tanto, decidiu mostrar aos patrões
que os trabalhadores não vão se

A partir dessa
semana, sindicato

pode parar empresas

acovardar e aceitar abrir mão
de direitos já conquistados. Só
para ter uma ideia, tem empresa
querendo não pagar a PLR, retirar
a cesta básica e ticket alimentação.
Isso só demonstra  a postura de
despreso de alguns empresários com
o trabalhador.

Como se já não bastasse esse
“governo” Temer querendo retirar
direitos, rasgando a Constituição,
agora os patrões ameaçando
retirar direitos básicos como é o
caso da alimentação.

O sindicato alerta os trabalhadores
para ficarem atentos para os pró-
ximos passos que serão dados na
luta por um reajuste digno, manu-
tenção dos direitos e mais conquistas
para a Convenção Coletiva de
Trabalho 2017/2018.

Sindicato dos Metalúrgicos acaba
de ganhar na Justiça o direito de
reintegração de funcionário, com
a garantia de todos os direitos
inclusive o plano de saúde.
A demissão foi feita logo após alta
médica do INSS. Na época, o
sindicato se negou a fazer a ho-
mologação da rescisão e ingres-
sou na justiça, o que garantiu a
reintegração do trabalhador da
Votorantim.
O caso aconteceu em março
deste ano e de lá pra cá o de-
partamento jurídico do sindicato
vem lutando através da justiça até
conseguir o seu retorno ao mer-
cado de trabalho.
Muitas vezes, o trabalhador não
sabe de seus direitos e é papel do
sindicato orientá-lo e acompanhar
juridicamente caso a caso.
O sindicato tem ciência de outros
casos, que vem ocorrendo da
mesma forma arbitrária, e ori-
enta que esses trabalhadores
procurem o sindicato para fazer
valer os seus direitos. Lembrando
que o trabalhador não terá que
pagar por esse serviço, ou seja,
assistência jurídica gratuita.
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