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Metalúrgicos
aprovam a pauta de

reivincações
Na última terça-feira, dia 3/4,
metalúrgicos puderam se mani-
festar sobre a elaboração da pauta
de reivindicações para a  nego-
ciação do acordo coletivo de
trabalho 2018/2019.

Este ano, após a aprovação da
reforma trabalhista e da preca-
rização dos contratos de trabalho,
o sindicato estará enfrentando um
novo cenário para negociações, o
que exige maior união e confiança
dos trabalhadores.

Após a aprovação, a direção do
sindicato vai encaminhar a pauta

Antes da “Reforma” Trabalhista, todas
as cláusulas de acordo ou convenção
coletiva estavam passíveis de anulação
se a Justiça do Trabalho entendesse
que contrariavam a Constituição, as
leis de proteção ao trabalho, as
normas internacionais e a jurispru-
dência, como, aliás, determina a pró-
pria Constituição em seu artigo 114.

Com a nova Lei, há verdadeira tentativa
de desmonte da estrutura responsável
pela proteção dos direitos, no caso a
Justiça do Trabalho. A exemplo, basta
dizer que de acordo com a nova reda-
ção, a Justiça do Trabalho fica restrita
exclusivamente à análise das forma-
lidades, não podendo analisar o con-
teúdo dos acordos ou convenções cole-
tivas, mesmo que sejam abusivos e
contrariem a Constituição, as leis e a
jurisprudência, num completo cercea-
mento ao Poder Normativo e de julga-
mento da magistratura do Trabalho.

A 2ª Jornada de Direito Material e
Processual do Trabalho, sobre “Refor-
ma Trabalhista”, realizada no final do
ano passado, pela Anamatra –
Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho, em parceria
com o Ministério Público do Trabalho,
com a Associação Nacional dos
Procuradores do Trabalho, com a
Associação Brasileira dos Advogados
Trabalhista e com o Sindicato Nacio-
nal dos Auditores Fiscal do Trabalho
– Sinait, entre suas resoluções assinalou
a inaplicabilidade legal das disposições
contidas na Lei 13.467/17.

A referida norma, até por enfraquecer
o poder dos juízes, tende a ser
declarada inconstitucional, mas só o
cotidiano pós-Reforma dirá.

Qual o papel da
Justiça no exame de

denúncia contra
cláusula de acordo ou
convenção coletiva?

CSN - PPR 2017

E aí CSN, cadê o PPR?
Tendo em vista a aproximação do
prazo para o pagamento da PPR
dos trabalhadores da CSN, a
direção do sindicato encaminhou
ofício à direção da empresa,
solicitando reunião para discutir
critérios do PPR.

É importante ressaltar que em
2016 ficou acordado na Comissão
que trata do assunto que seriam
divulgados os critérios e metas,
durante o ano de 2017, para o
pagamento do PPR. Só que não
aconteceu. Até agora não houve
convocação para discutir o tema.

Preocupado com o prazo, que

vence agora no final de abril, o
sindicato decidiu cobrar uma
posição da empresa.

O sindicato está aguardando a
posição da empresa e assegura
aos trabalhadores que assim que
houver uma resposta estará
levando ao conhecimento dos
trabalhadores.

É bom que a CSN lembre do
esforço dedicado pelos traba-
lhadores durante o ano, cumprin-
do as metas e critérios. O que,
mesmo em um momento de crise,
garantiu um balanço positivo e
gerando lucro à empresa.

à direção da CSN e solicitar o
agendamento da primeira reunião,
que deverá esclarecer as possíveis
dúvidas sobre as reivindicações
dos metalúrgicos.

Segundo o presidente do sin-
dicato, Silvio Campos: “Agora é o
momento mais importante de
todo o ano. O momento de bus-
car nossas perdas e ganhos sala-
riais. Peço a união e a força de
todos para que o nosso desem-
penho seja o melhor, que garanta
uma boa negociação e um
resultado digno dos trabalha-
dores da nossa base”.



Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense convoca os
traba-lhadores abaixo relacionados para comparecer à sede
do sindicato para receber seus alvarás referentes ao processo
judicial da “meia hora de refeição”. A entrega será na 2ª feira,
dia 9/4, às 10h, na Rua Gustavo Lira, 9 - Centro - VR.

Nova convocação de
metalúrgicos para
entrega de alvarás

49538 - LEANDRO BARROS IRLANDA
49539 - LUCIANO DE CARVALHO
49542 - PAULO CESAR ALVES DA SILVA
49546 - EDUARDO DIMAS NASCIMENTO
49547 - CARLOS EDUARDO R. DE LIMA

49548 - RODRIGO AMERICO B. DE SOUZA
49549 - JOAO CARLOS FERREIRA DA ROCHA
49550 - ERIK APARECIDO DE O. ADRIAN
49556 - ÂNGELO MARTINS PACHECO

Antes da “Reforma”, era obrigatória
a homologação no sindicato de toda
rescisão de contrato com mais de
um ano de duração, inclusive para
o sindicato dar assistência ao seu
representado na conferência das
verbas indenizatórias devidas pelo
empregador.

Com a mudança na redação do
artigo 477 da CLT, não haverá mais
a exigência de homologação do fim
do contrato de trabalho no sindicato,
podendo ser feita na própria
empresa, independentemente da
duração desse contrato.

A consequência disso é que o
trabalhador, no momento em que
mais necessita do apoio do
sindicato, ficará desprotegido ou

Sindicato e
homologação de
rescisões após

reforma trabalhista
sem qualquer orientação quanto aos
direitos a receber após a demissão.

Nos acordos ou convenções
coletivas, entretanto, o sindicato
deve incluir cláusula mantendo a
homologação da rescisão do
contrato de trabalho na entidade
sindical.

Caso não haja a cláusula de
determinação de homologação no
Sindicato, seja no Acordo, seja na
Convenção Coletiva, deverá o
trabalhador se dirigir à sua entidade
sindical para verificar quais são
realmente os seus direitos,
lembrando que a quitação nunca é
geral, mas sim nos valores das verbas
constantes da homologação, exceto
se for por acordo.


