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Metalúrgicos contra à
reforma da Previdência

Representantes sindicais, dos movimentos sociais, partidos políticos
e estudantes ocuparam as ruas de Volta Redonda no último dia 14,

em protesto à reforma da Previdência do governo Bolsonaro, que
prejudica os trabalhadores e trabalhadoras de todo país

‘‘

‘‘

Estamos aqui reunidos por uma
causa única, defender o direito a
uma aposentadoria digna para

todos nós trabalhadores e para as
futuras gerações. A nossa luta não

acaba aqui, precisamos que o
parlamento entenda que o povo

brasileiro vai ocupar às ruas e não
vai permitir que nossos direitos

sejam retirados.
Presidente Silvio Campos



O sindicato convoca os traba-
lhadores a comparecer a sua
sede (R. Gustavo Lira, 9, Centro
- VR), com a cópia do  RG, CPF,
PIS e Carteira de Trabalho (foto
e verso da foto) e contra cheque
da época, no horário de 2ª a 5ª
feira, das 8h às 12h e de 13h30
às 17h30.

Sindicato publica
nova relação de
trabalhadores
para atualizar
documentos

35443 - MAURICIO JOSE FELICIO
35444 - MARTHAN DE MORAES MESSIAS
37853 - CLAUDIO JOSE RIBEIRO
37866 - NILSON MARIANO RAMOS
47881 - DALTON MARTINS NETO
47899 - EDMILSON JOSE PEDRO
47900 - PAULO CESAR DE MIRANDA
47905 - YURI OLIVEIRA MACIEL

O presente texto visa apenas apresentar
breve exposição dos principais prazos
trabalhistas, que muitos empregados
não sabem acerca de seus direitos.

Prazo para assinatura na carteira de
trabalho: até 48 horas

Prazo para ingressar com ação
trabalhista após a saída do emprego:
2 anos após a saída no emprego, o
qual poderá reivindicar até os cinco
últimos anos trabalhados

Prazo para reivindicar na Justiça o FGTS/
INSS não recolhidos: 2 anos após a
saída no emprego, para reivindicar até
os cinco últimos anos trabalhados

Prazo para pagamento do “acerto
trabalhista” (verbas rescisórias):
10 dias contados a partir do fim
do contrato de trabalho.

O Prazo para concessão de férias –
REGRA GERAL (exceto previsões em
norma, acordo ou convenção coletiva):
o direito de férias é concedido quando
o empregado completa um ano de
trabalho na empresa. Esse período de
trabalho é denominado concessivo.
Após esse prazo de um ano, a
empresa tem até um ano para dar as
férias ao empregado (denominado
período concessivo).

Prazo para pagamento das férias: as
férias devem ser pagas em até dois
dias antes do início das férias.

Quantidade de faltas injustificadas que
excluem o direito de férias – REGRA
GERAL: acima de 32 faltas
injustificadas no período aquisitivo
(prazo de 12 meses trabalhado que
dá ao empregado o direito a tirar as
férias). Há outras hipóteses previstas
em lei que retiram o direito de férias,
que não será tratado nesse resumo.

Quantidade máxima de dias das férias
que podem ser “vendidas”: a CLT
autoriza a “venda” de 1/3 das férias a
ser convertido/pago em dinheiro.

Prazo e forma de pagamento do 13º
salário: o 13º salário pode ser pago

Prazos trabalhistas que todo
trabalhador precisa saber

ao empregado em até duas parcelas.

Devendo a primeira parcela ser paga
entre 1 de fevereiro á 30 de novembro
de cada ano; e a segunda parcela até
20 de dezembro de cada ano.

No caso de o empregador optar por
pagar o 13º salário em parcela única
deve ser paga até 30 de novembro.

Se a data limite para o pagamento
do 13º salário cair em domingo ou
feriado, o empregador deve antecipá-
lo. Se não o fizer, está sujeito a multa.

Hipóteses de descontos/perda do
13º salário: quando o empregado
tiver mais de 15 faltas não justificadas
no mês, poderá ter descontado de
seu 13º salário a fração de 1/12 avos,
relativa ao período.

Quando o empregado for dispensado
por justa causa não tem direito ao
13º salário.

Conceito do adicional de insalu-
bridade e atividades que deman-
dam do pagamento deste adicio-
nal: o adicional de insalu-bridade
é um direito concedido a trabalha-
dores que são expostos a agentes
nocivos à saúde. Os graus de
insalubridade: há três graus:
mínimo, que dá adicional de 10%,
médio (20%) e máximo (40%).

Conceito de periculosidade e
atividades que demandam do
pagamento do adicional de pericu-
losidade: é considerada atividade
perigosa aquela em que o trabalhador
não está diretamente exposto a
agentes nocivos, mas corre risco de
sofrer ferimentos ou de morrer.

OBSERVAÇÃO: Os adicionais de
periculosidade e de insalubridade não
são cumulativos: ou o trabalhador
recebe um ou recebe outro. Graus/
percentuais de periculosidade: Nesse
caso, o adicional é calculado sobre
30% do salário-base.

Quantidade máxima de horas extras
diárias: até 2 horas extras por dia.


