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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)

REFORMA TRABALHISTA
VAI SOBRAR PARA O TRABALHADOR

Embora o governo afirme que todos os direitos dos trabalhadores serão respeitados com a Reforma Trabalhista, 
sabemos que trata-se do maior ataque aos direitos dos trabalhadores, desde que a Consolidação da Legislação Trabalhista 
(CLT) foi criada, em 1943.

Existem mudanças pontuais que prejudicam demais os trabalhadores, ao passo que foram alterados mais de 100 
artigos da CLT.

Um dos pontos que chamam mais à atenção é o “Negociado sobre o Legislado”, ressalvadas algumas exceções, como 
poderão ler no item número 2, abaixo.

Em resumo, essas mudanças feitas por um congresso empresarial, pois, quase todos os deputados são empresários ou 
lobistas e, em alguns pontos, essas mudanças podem até chegar a beneficiar o trabalhador, mas, em sua imensa maioria, são 
prejudiciais aos mesmos.

Este fato tem sido amplamente divulgado pela imprensa mundial e, estranhamente, omitida pela imprensa brasileira, 
talvez porque  toda essa mudança serve apenas para enriquecer os empresários e empobrecer ainda mais os trabalhadores.

Vejam algumas das mudanças :

1-  MUDANÇAS PONTUAIS
O Relator,  acolheu emendas e alterou o substitutivo para proibir uma empresa de recontratar, como terceirizado, o 

serviço de empregado demitido por essa mesma empresa.
Entre outras alterações pontuais, o relator decidiu retirar categorias regidas por legislação específica da lista de 

trabalhadores que podem ser contratados por meio de contratos de trabalho intermitente. 

Negociação entre empresas e trabalhadores vai prevalecer sobre a lei para pontos como: parcelamento das férias em 
até três vezes; jornada de trabalho, com limitação de 12 horas diárias e 220 horas mensais; participação nos lucros e resultados; 
jornada em deslocamento; intervalo entre jornadas (limite mínimo de 30 minutos); extensão de acordo coletivo após a 
expiração; entrada no Programa de Seguro-Emprego; plano de cargos e salários; banco de horas, garantido o acréscimo de 50% 
na hora extra; remuneração por produtividade; trabalho remoto; registro de ponto. Pontos como FGTS, salário mínimo, 13º 
salário e férias proporcionais não podem ser objeto de negociação.

As negociações entre patrões e empregados não podem tratar de FGTS, 13º salário, seguro-desemprego e salário-
família (benefícios previdenciários), remuneração da hora de 50% acima da hora normal, licença-maternidade de 120 dias, 
aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e normas relativas à segurança e saúde do trabalhador.

Modalidade pela qual os trabalhadores são pagos por período trabalhado. É diferente do trabalho contínuo, que é pago 
levando em conta 30 dias trabalhados, em forma de salário. O projeto prevê que o trabalhador receba pela jornada ou diária, e, 
proporcionalmente, com férias, FGTS, previdência e 13º salário.

O projeto de lei retira a exigência de a homologação da rescisão contratual ser feita em sindicatos. Ela passa a ser feita 
na própria empresa, na presença dos advogados do empregador e do funcionário – que pode ter assistência do sindicato. 
Segundo o Relator, a medida agiliza o acesso do empregado a benefícios como o saque do FGTS.

Companheiros, como o assunto é de suma importância dos trabalhadores, disponibilizamos a matéria sobre as 
mudanças na Reforma Trabalhista na íntegra em nosso site www.sindob.org.br.

2-  NEGOCIAÇÃO

3- FORA DA NEGOCIAÇÃO                                                                                                                 

4- TRABALHO INTERMITENTE

5- RESCISÃO CONTRATUAL



ASSEMBLEIA 
Editais de Convocação

COLÔNIA DE FÉRIAS
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.

Por isso, informamos que já estamos com 
as  vagas para as FÉRIAS DE JULHO 

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

FRAN MOTORES
Data:11 de maio (quinta-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário: 08:00 horas e, às 08:30 horas, em segunda 
convocação, com qualquer número de presentes.
Pauta:Discussão, aprovação ou rejeição da 
contraproposta a Pauta de Reivindicação para 
Negociação Coletiva de Trabalho 2017/2018.

FRAN ELETROMECÂNICA LTDA.
Data:11 de maio (quinta-feira)
Local: Sede do Sindicato
Horário: 16:30 horas e, às 17:00 horas, em segunda 
convocação, com qualquer número de presentes.
Pauta:Discussão,  aprovação ou rejeição da 
contraproposta da empresa para Negociação Coletiva de 
Trabalho 2017/2018.

diretamente no caixa eletrônico com o Cartão do Caixa libera novo ciclo de Cidadão e senha. Saldos de R$ 1.500 a R$ 3.000 podem 
ser feitos, também com o Cartão do Cidadão e senha, saques de contas inativas do nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondente 
Caixa. E valores superiores a R$ 3 mil devem ser FGTS  
sacados em uma agência da Caixa.

A Caixa vai liberar, na próxima quarta-feira, dia 
A expectativa é que mais de 30 milhões de 

10, saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
pessoas façam saques de contas inativas do FGTS até 

(FGTS) para os nascidos em junho, julho e agosto.
julho deste ano.

Para saques até R$ 1.500, o saque pode ser feito 

Demissão durante greve só é permitida em caso de falta grave
Salvo nos casos de falta grave, não é possível o empregador rescindir o contrato ao longo de greve, ainda que não se 

trate de trabalhador participante do movimento. Esse foi o entendimento aplicado pela 3ª Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho, que condenou uma empresa a pagar indenização de dois salários a trabalhador dispensado sem justa causa durante 
uma paralisação.

O mecânico relatou que a dispensa ocorreu em 7/12/2011, um dia depois do início da greve deflagrada na cidade . Na 
ação judicial, ele quis reintegração ao emprego ou indenização, por considerar que a conduta da empresa contrariou norma 
que proíbe a rescisão de contrato de trabalho durante a greve (artigo 7º, parágrafo único, da Lei de Greve — Lei 7.783/1989). 
Em sua defesa, a empresa afirmou que foi o mecânico quem pediu para sair do emprego, mas procedeu à despedida sem justa 
causa para preservar direitos do trabalhador.

Relator do recurso do mecânico ao TST, o ministro Mauricio Godinho Delgado julgou razoável determinar a 
indenização para compensar o ato ilegal praticado pela empresa. Como a proibição para a dispensa era de curto prazo, 
exatamente o período da greve, ele entendeu que a reparação, “com efeitos compensatórios e pedagógicos”, deve atingir o 
valor equivalente a dois salários do ex-empregado. RR-114800-83.2012.5.17.0014

Acidentes com trabalhadores crescem 43% em 10 anos
No momento em que o governo inicia um pente-fino em auxílios-doença e aposentadorias por invalidez e discute uma reforma trabalhista, dados 

do mais recente Anuário de Saúde do Trabalhador, elaborado pelo Dieese, mostram que o número de acidentes de trabalho registrados no INSS deu um 
salto de 43% em dez anos, somando 559 mil casos (último dado disponível).

O acidente típico de trabalho — que ocorre na execução do serviço — é o mais comum, respondendo por 77% do total de casos. Mas o tipo que 
mais cresceu em uma década foram os acidentes durante o deslocamento casa-trabalho-casa, que dobraram no período. O total de acidentes de trabalho de 
trajeto passou de 49 mil para 111 mil. O número de afastamentos por esse motivo amentou de 22 mil para 47 mil.

A Confederação Nacional da Indústria — que com 308,81 mil casos registrados  é o segundo setor com maior incidência de acidentes de trabalho 
— reconhece os acidentes de trajeto, mas entende que uma solução para reduzi-los está fora do alcance de programas de prevenção, segurança e saúde das 
empresas, segundo a diretora de Relações Institucionais da entidade. Por isso, pediu ao governo federal a exclusão dos acidentes de trajeto do cálculo do 
Fator Acidentário de Prevenção (FAP), pelo qual as empresas podem sofrer redução de 50% ou majoração de 100% na alíquota dos Riscos Ambientais do 
Trabalho (RAT) paga sobre a folha de pagamento, com base em índices de frequência, gravidade e custo dos acidentes. 

No setor, os acidentes de trajeto subiram 42% em sete anos, chegando a 35,2 mil ocorrências.


