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Sindicato dos Metalúrgicos
de Ouro Branco, Congonhas, Jeceaba e Base

Sede Ouro Branco: Av: Patriótica, 1080 - Bairro Siderurgia
(31) 3749-7400 - (Obs.: O tel. 3742-1722 não existe mais)

REDUÇÃO DE CUSTOS, A QUALQUER CUSTO
Virou rotina em nossa região a contratação pelas tomadoras de 

serviços de empresas terceirizadas, quarteirizadas, entre outras, pelo 
menor custo, não se importando com a segurança física dos 
trabalhadores e, muito menos, com a segurança legal.

Muitas dessas empresas estão totalmente à margem da lei, sem 
Acordo Coletivo de Trabalho, conforme determinação legal. Existem 
denúncias de empresas que contratam médicos, profissionais estes que 
se quer comparecem na empresa.

Companheiros, isso nos trás uma lembrança de um passado 
não tão distante, quando um determinado médico tinha contratos que 
equivaliam a uma carga horária de quase 40 horas por dia. Isso nos dá a certeza da total irresponsabilidade das 
tomadoras de serviços da nossa região.

TRANSPORTE COLETIVO DE TRABALHADORES
Está um verdadeiro manutenção (a prova disso é o 

a b s u r d o  à  s i t u a ç ã o  d o s  alto índice de ônibus parados nas 
t r a n s p o r t e s  c o l e t i v o  d e  vias por defeitos mecânicos).
trabalhadores da nossa região. Outra coisa é a sujeira 

Mais uma vez, no intuito desses ônibus. A sujeira é tanto 
de menor custo a qualquer preço, que alguns trabalhadores 
as tomadoras de serviços denunciaram que estes são 
terceirizados da nossa região usados nos fins de semana como 
contratam ônibus, vans, kombis “puleiro de galinhas”.
e outros veículos em troca do P e d i m o s  à s  
menor preço. Com isso, abrem autoridades competentes que 
mão de fiscalizar esses veículos façam blits e retirem das vias 
que andam com os pneus em aqueles veículos que não 
péssimo estado e falta de cumprem com a determinação 

Caixa abre mais cedo até quarta para saque de contas 
inativas do FGTS

Todas as agências da Caixa abrirão duas horas mais cedo para o atendimento de trabalhadores que precisam 
sacar ou tirar dúvidas sobre as contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A orientação do banco é de que o trabalhador, ao procurar a agência, leve a Carteira de Trabalho e o termo de rescisão 
do contrato. Os que vão sacar no autoatendimento devem prestar atenção à mensagem que aparece no terminal, para o caso de 
ter mais de uma conta inativa.

A Caixa lembra que apenas o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até o dia 31 de 
dezembro de 2015 tem contas inativas aptas a serem sacadas.



Todo mundo procurando um lugar pra curtir as 
férias. Porém, para muita gente, o grande problema 
é: como encontrar um lugar que seja legal e por um 

preço que caiba no seu bolso?
Pensando em proporcionar momentos de lazer e 

descontração para nossos associados e familiares, o 
nosso Sindicato disponibiliza uma Colônia de 
Férias na Praia do Morro, em Guarapari E/S.
 Estamos agendando para a Semana. 

COLÔNIA DE FÉRIAS 
 GUARAPARI E/S

Prova de dano não é necessária, se for reconhecida a jornada exaustiva
Nos casos em que o tribunal reconhece a existência de jornada excessiva, o trabalhador deve receber 

indenização por dano moral, independentemente de prova do dano. De acordo com o Tribunal Superior do 
Trabalho, o dano moral nesses casos decorre da própria natureza do fato que restringe o tempo livre do trabalhador.

O entendimento foi aplicado pela 2ª Turma do TST ao condenar uma empresa responsável pela construção 
de uma usina hidrelétrica  a pagar indenização por dano moral a um operário que trabalhava cerca de 12 horas por 
dia, de segunda a Sábado.

A Relatora do recurso do trabalhador ao Tribunal Superior do Trabalho  observou que o TST tem entendido 
que a submissão à jornada excessiva ocasiona dano existencial, pois a conduta da empresa limita a vida pessoal do 
empregado, inibindo seu convívio social e familiar e impedindo-o de investir seu tempo em reciclagem 
profissional e estudos. Uma vez reconhecida a jornada excessiva, ele tem direito à reparação, e o dano não precisa 
ser comprovado, derivando da própria natureza do fato.

Quanto ao valor da indenização, a Relatora adotou critérios previstos na doutrina e jurisprudência, como 
capacidade econômica das partes, intensidade e extensão do dano causado, repercussão da ofensa e grau do dolo ou 
culpa do responsável, avaliando razoável o valor pretendido. RR-297-29.2014.5.23.0041

Reuniões fora do horário de trabalho justificam horas extras
A 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região condenou a Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN/RJ) ao pagamento de horas extras a um empregado que precisava participar de reuniões da empresa antes do 
horário regular do início da jornada de trabalho. A decisão seguiu, por unanimidade, o voto da Relatora do 
acórdão. 

O trabalhador alegou que laborava na siderúrgica em turno ininterrupto de revezamento de seis horas, e 
que era obrigado a chegar à empresa 20 minutos antes do horário contratual para participar das chamadas 
“reuniões relâmpago”. Segundo ele, a siderúrgica nunca efetuou o pagamento desse período a mais em que ficava 
à sua disposição.

O colegiado deferiu o pagamento de horas extras, concluindo que não se pode dar validade à norma 
coletiva que não admite tempo à disposição do empregador como parte das horas trabalhadas e registradas nos 
controles de frequência, com intuito de suprimir direitos trabalhistas basilares.

A Turma deferiu o pagamento de horas extras, acrescidas do adicional de 50%, com reflexos nas parcelas 
de 13º salário, férias acrescidas de 1/3, bonificação de férias, depósitos de FGTS, indenização compensatória de 
40% e verbas resilitórias. 

Nas decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, são admissíveis os recursos enumerados no art. 893 
da CLT: embargos, recurso ordinário, recurso de revista e agravo.

Afastamento inferior a 15 dias 
não garante estabilidade 

acidentária
A Lei 8.213/1991 garante a estabilidade de emprego por 

12 meses ao segurado que sofreu acidente de trabalho ou doença 
laboral. Mas a Súmula nº 378 do Tribunal Superior do Trabalho 
estabelece como pressuposto para essa garantia o afastamento 
superior a 15 dias e o recebimento de auxílio-doença acidentário.

Esse foi o entendimento da 1ª Turma do Tribunal Regional 
do Trabalho da 3ª Região ao negar pedido de um trabalhador pela 
estabilidade de emprego. O reclamante trabalhava para uma 
empreiteira brasileira e foi transferido para atuar no Congo entre 
2008 e 2013.

Foi constatado, em perícia feita por médico do trabalho, 
que a malária contraída pelo trabalhador foi devidamente tratada e 
que durou menos de uma semana. Também foi apontado, no 
relatório pericial, que o autor da ação não teve sequelas ou ficou 
incapacitado para trabalhar.

A Relatora ponderou que o Decreto 3.048/1999 lista a 
malária como doença infecciosa e parasitária relacionada com o 
trabalho. A Magistrada complementou dizendo que o trabalhador 
não preencheu os requisitos para a garantia provisória no emprego. 
Segundo ela, o artigo 118 da Lei 8213/91 garante a manutenção do 
contrato de trabalho por 12 meses ao segurado que sofreu acidente 
de trabalho (ou doença a ele equiparada), após a cessação do auxílio-
doença acidentário. Processo 0000296-25.2014.5.03.0001

Faça já sua 
reserva no (31) 3749-7400.


