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NEGOCIAÇÃO DO PPR Irregularidade
nas eleições

da CIPA

Esgotada a paciência em rela-
ção a postura intransigente e
autoritária da Prada, a direção
do sindicato encaminhou a
decisão unânime dos traba-
lhadores de deflagrar greve,
paralisando as atividades na
empresa. Imediatamente, re-
presentantes da Prada enca-
minharam um pedido formal
(através de ofício), para se
reunir com a direção do sin-
dicato na próxima quarta-feira,
dia 18, quando será apresen-
tada nova proposta de valores
sobre o PPR.

O sindicato entende que não é
de hoje que a empresa vem

Deflagrada greve,
Prada pede para

retomar negociações
Após decisão unânime dos trabalhadores
pela greve, representantes da empresa
encaminharam ofício para o sindicato
pedindo a retomada das negociações

tentando impor suas condi-
ções sem dialogar com os seus
trabalhadores, sempre ressal-
tando suas dificuldades, sem,
no mínimo, levar em conside-
ração as necessidades de valo-
rização e incentivo da sua mão-
de-obra.

Assim que for encerrada a
reunião, diretoria do sindicato
vai se dirigir à portaria da em-
presa para apresentar e discutir
com os trabalhadores se a
proposta responde ou não às
expectativas de valores sobre
o PPR.

LEMBRANDO QUE QUEM
DECIDE É O TRABALHADOR!

A direção do sindicato recebeu
várias denúncias sobre irregu-
laridades ocorridas nas eleições
da Comissão Interna de Pre-
venção de Acidentes (CIPA),
realizada na Prada.

Entre as irregularidades, a falta
de transparência e divulgação
dos prazos para inscrição e
informações do pleito. Para se
ter uma ideia, NEM O SINDI-
CATO FOI COMUNICADO!

O sindicato já entrou com o
pedido de anulação do pleito
e que sejam realizadas novas
eleições. Afinal, a CIPA é a
ferramenta mais importante de
prevenção de acidentes e
doenças decorrentes do traba-
lho, de modo a tornar compa-
tível permanentemente o tra-
balho com a preservação da
vida e a promoção da saúde
do trabalhador.



STF mantém o fim
da contribuição

sindical obrigatória

Votaram pela volta da contri-
buição obrigatória os ministros
Edson Fachin, relator da ação
direta de inconstitucionalidade,
Rosa Weber e Dias Toffoli.
Votaram a favor da constitu-
cionalidade do fim do imposto
Luiz Fux, Alexandre de Moraes,
Luís Roberto Barroso, Gilmar
Mendes, Marco Aurélio Mello  e
Cármen Lúcia.

O fim da contribuição obriga-
tória foi aprovado no contexto
da Reforma Trabalhista sancio-
nada em 2017. A medida foi
vista pelos sindicatos e centrais
como forma de enfraquecer a
representação dos trabalhadores.

De acordo com informações do
Ministério do Trabalho, o Brasil
tinha, em 2017, 16,5 mil sindi-
catos, sendo 11,3 mil dos traba-
lhadores e 5,1 mil dos patrões.
Em 2016, a contribuição sindical
gerou montante de R$ 3,5
bilhões. A maior parte ficou com
os sindicatos dos trabalhadores,
que recebeu R$ 2,1 bilhões.

Relator da ação que questiona

o fim da contribuição, Fachin
considerou que o importo faz
parte de um tripé formado
também pela unicidade e a
representatividade obrigatória,
para toda a categoria e não
apenas para associados.

Segundo Fachin, há 1 problema
formal na aprovação da nova
lei, pois parte da contribuição
sindical representa receita
pública, pois percentual é des-
tinado ao Fundo de Amparo
para o Trabalhador. De acordo
com o ministro, o Congresso ti-
nha a obrigação constitucional
de prever o impacto financeiro
antes da aprovação da lei.

Segundo o presidente do Sindi-
cato dos Metalúrgicos, Silvio
Campos: “o problema é descobrir
uma fórmula para que o sindicato
sobreviva e permaneça firme na
luta em defesa dos trabalhadores
diante desse ataque devastador
às conquistas históricas de seus
direitos trabalhistas. Sem dúvida,
isso foi uma vitória dos patrões
contra à classe trabalhadora”.

Por 6 a 3, a maioria dos ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu

manter o fim da obrigatoriedade da
contribuição sindical aprovada pela Reforma
trabalhista, consignada pela Lei 13.467/17.

Trata-se de derrota perturbadora para o
movimento sindical, ao passo que houve

imensa queda de arrecadação por parte das
entidades.

Após Reforma
Trabalhista,
despenca o

número de ações
na Justiça

Dados divulgados pelo
Tribunal Superior do

Trabalho (TST) revelam
uma redução de 39,3%

de novas ações
trabalhistas ingressadas

no país entre os
primeiros cinco meses de
2016, antes da reforma
trabalhista, e o mesmo

período de 2018.
A redução é atribuída à Reforma
Trabalhista, imposta pelo grupo
político que apoia o governo de
Michel Temer (MDB) em
novembro de 2017, que retirou
uma série de direitos dos
trabalhadores e criou obstáculos
para a judicialização de questões
trabalhistas.

Entre as mudanças instauradas
pela reforma, por exemplo, está
exigência de que, em caso de
derrota, o trabalhador pague os
honorários do advogado da
empresa, mesmo quando
reconhecido juridicamente como
pobre — na prática, anulando
dispositivo legal que isenta de
custos processuais a parte que
declarar não poder arcar com
as despesas da ação judicial.

Para especialistas, a queda no
número de ações representa o
medo e a falta de informação
dos trabalhadores e sindicatos
em relação às mudanças na
legislação.


