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Reforma trabalhista,
retorno ao século 19

A reforma trabalhista promovida pelo
desgoverno do golpista Temer nada
mais é que a volta à época da escravidão.
Desde o dia 11 de novembro, data que
entrou em vigou a nova legislação
trabalhista, que o sistema passou a
obedecer aos interesses dos empre-
sários e especuladores e, mais
diretamente, ao capital.

Todos os direitos conquistados até
hoje pelos trabalhadores foram

jogados no lixo. Foram décadas de
muita luta para a conquista da
Consolidação  das Leis Traba-lhistas
(CLT), considerada uma das mais
completas e de interesse da classe
trabalhadora existentes no mundo.

O movimento sindical não vai acei-
tar de forma pacífica essa “deforma”
e vai apoiar juristas e toda a forma
de combate a essa precarização da
mão de obra, no país.

O presidente do Tribunal Superior
do Trabalho, ministro Ives Gandra
Filho, durante palestra na CNI
(Confederação Nacional da Indús-
tria), criticou a posição de juízes,
procuradores e fiscais do trabalho
que se negam a aplicar a nova
legislação trabalhista por ser incons-
titucional e um retrocesso entre
capital e trabalho.

Presidente do TST defende
interesses dos patrões

O ministro, que deveria ser imparcial
e mais diplomático, chegou ao ponto
de ameaçar os magistrados, afirmando
que “a lei será cumprida”. Além do
mais, comentou ironicamente que a
Anamatra (Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho),
que já fez outros estudos e debates,
formulando conclusões que nunca os
influenciou no TST.

Depois que a Nissan implantou o 2º
turno para fabricar seu novo carro
Kicks, na planta de Resende, surgiram
novas demandas. O pessoal do 2º
turno, reclamou que o intervalo entre
o início da jornada até a hora da janta,
a empresa não fornecia uma alimen-
tação suficiente para que os trabalha-
dores desempenhassem seu papel de
forma mais produtiva. Após a inter-
venção do sindicato, a empresa passou
a cumprir essa solicitação. Ou seja,
hoje, os trabalhadores iniciam sua
jornada depois do lanche.

ASSÉDIO MORAL
Após várias denuncias ao sindicato

De olho na empresa...
ALGUNS PONTOS DA

REFORMA TRABALHISTA:NISSAN
MULTA E FGTS

ANTES DA “DEFORMA”: o traba-
lhador demitido recebia 40% da
multa sobre o saldo do FGTS,
100% do FGTS e ainda tinha direito
ao seguro-desemprego.

APÓS A “DEFORMA”: o trabalhador
demitido só receberá 20% da multa
do FGTS. E só terá direito a sacar
80% do FGTS e não terá mais
direito ao seguro-desemprego.

NEGOCIADO VALE MAIS DO
QUE O LEGISLADO

ANTES DA “DEFORMA”: quem
fazia horas-extras tinha direito a
receber 50% do valor das horas
trabalhadas.

APÓS A “DEFORMA”:  a empresa,
alegando dificuldades financeiras,
pode pagar, por exemplo, 20% do
valor das horas extras trabalhadas.

HOMOLOGAÇÕES

ANTES DA “DEFORMA”: o desli-
gamento da empresa era feito dentro
do sindicato e, caso houvesse
irregularidades, o sindicato fazia
ressalva para posterior ação contra
empresa.

APÓS A “DEFORMA”: a homo-
logação pode ser feita dentro da
empresa e sem a presença de um
representante sindical, deixando o
trabalhador vulnerável e desprotegido.

AÇÃO TRABALHISTA

ANTES DA “DEFORMA”: se o
trabalhador se sentisse lesado pela
empresa, poderia entrar com ação
trabalhista e não teria custo, caso
entrasse através do sindicato.

APÓS A “DEFORMA”: se o
trabalhador perder a ação ele deverá
arcar com os custos advocatícios e
ainda vai ter que ressarcir à empresa.

de assédio moral e desrespeito aos
trabalhadores, o sindicato cobrou da
empresa o combate a esse tipo de
postura de certos prepostos da em-
presa. Hoje, isso já faz parte do
passado e o trabalhador passou a ser
respeitado.

TRABALHO AOS SÁBADOS
Em comum acordo com a empresa,
o sindicato não viu problema na pro-
posta de trabalho durante 4 sába-
dos, já que haverá remuneração. Ou
seja, as seis horas trabalhadas não
vão para o banco de horas e serão
pagas na folha de pagamento do
próximo mês.



Participe do
8º Natal Metalúrgico

A reforma trabalhista já traz pre-
juízos para o trabalhador. E o
Sindicato dos Metalúrgicos já vem
se antecipando e enfrentando os
patrões, que já querem implantar
as mudanças. Agora, mais do que
nunca, o papel do sindicato se
mostra essencial na vida dos traba-
lhadores contra a precarização dos
direitos.

Agora, você que ainda não é sindi-

calizado, aproveite este momento.
Ajude a garantir os seus direitos e
fortaleça a luta do sindicato. Até
mesmo quem discorda do sindicato
tem que ser sócio se quiser mudar.
Porque para votar e ser votado
somente associado.

Trabalhador que não é sindicalizado
é presa fácil do patrão!

Participe do 8º Natal Metalúrgico.

Você que ainda não é sócio do Sindicato dos
Metalúrgicos e quer participar do evento, ainda dá
tempo. Basta apresentar o seu contra-cheque e se

sindicalizar. Você terá direito a cartela na hora!
Além de fortalecer a luta em defesa
dos seus direitos, estará con-
correndo a 65 mil reais em pou-
panças e prêmios extras.

Quem é sindicalizado poderá pegar
sua cartela em uma das sedes do
sindicato ou no dia, hora e local do
evento. E quem ainda não é
associado, poderá fazê-lo também,
basta apresentar o seu contra-
cheque.


