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CONSÓRCIO MODULAR - MAN

Sindicato aguarda a
primeira reunião
para ACT 2018/19

Após ouvir os trabalhadores no
chão da fábrica, o sindicato
encaminhou a pauta de reivin-
dicações sobre o Acordo
Coletivo 2018/2019 à direção
da empresa e aguarda que seja
marcada a primeira reunião.
Já é sabido por todos que nos
últimos anos as políticas econô-
micas têm sacrificado e muito
a todos, principalmente os
trabalhadores que estão na
base da cadeia produtiva.
Foram negociados exausti-
vamente com as empresas da
região possibilidades e alter-
nativas na intenção de trazer

melhorias para os traba-
lhadores, mas sempre na pers-
pectiva de priorizar a ma-
nutenção dos empregos e dos
postos de trabalho, sem a
precarização dos direitos e
benefícios.

O sindicato espera que a
empresa leve em consideração
que nos últimos anos não
houve nenhum ganho real e
nem de benefícios. E agora,
com a sinalização de retomada
da economia, espera-se que os
trabalhadores sejam final-
mente recompensados.

?
??

Assédio é
crime e o
sindicato

está de olho

Trabalhadores da base tem feito
denúncias sobre assédio moral e
sexual dentro das empresas.
O sindicato encaminhou à direção
da empresa e tem cobrado medidas
para solucionar o problema.

É importante esclarecer que as
características do assédio sexual são:
propostas de conotação sexual;
confidências de assuntos íntimos e
embaraçosos sem que haja incentivo;
presentes de maneira insistente e
indiscreta; compra de favores com
uma generosidade suspeita ou com
ameaças de chantagens afetivas;
prometer vantagens ou promoções
condicionadas à aceitação de suas
investidas.
Já o assédio moral tem como objetivo
levar o assediado ao desequilíbrio
emocional para que este fique sob
controle do ofensor ou fazer com que
ele ceda às vontades do ofensor ou
até que desista do trabalho.
O sindicato está de olho e espera
que sejam tomadas medidas
cabíveis, que podem implicar desde
a demissão de quem tem esse tipo
de conduta até encaminhá-lo à
responsabilidade à Justiça.VEM AÍ, A FESTA DO TRABALHADOR!



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

Homologação sem o
sindicato é prejuízo
para o trabalhador

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.

Antes da “Reforma” Trabalhista,
todas as cláusulas de acordo ou
convenção coletiva estavam pas-
síveis de anulação se a Justiça do
Trabalho entendesse que contra-
riavam a Constituição, as leis de
proteção ao trabalho, as normas
internacionais e a jurisprudência,
como, aliás, determina a própria
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 formalidades, não podendo
analisar o conteúdo dos acordos
ou convenções coletivas, mesmo
que sejam abusivos e contrariem
a Constituição, as leis e a juris-
prudência, num completo cercea-
mento ao Poder Normativo e de
julgamento da magistratura do
Trabalho.

A 2ª Jornada de Direito Material e
Processual do Trabalho, sobre
“Reforma Trabalhista”, realizada
no final do ano passado, entre suas
resoluções assinalou a inaplica-
bilidade legal das disposições
contidas na Lei 13.467/17.

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

Justiça  e
convenção

coletiva
após a

reforma


