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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)

A matéria acima é a capa da revista semanal mais lida no Brasil.
Já houve, tanto nesta revista, como em outras do  mesmo gênero, ao longo desses meses, diversas matérias mostrando 

os desmandos de nossos políticos, que estão a mercê  ou sendo meros serviçais de empresários poderosos e corruptos. 
Em nossas edições semanais do Tarugo, também, sem querer politizar o nosso jornal, viemos fazendo, ao longo 

desses tempos, denúncias e criticas aos desmandos morais e éticos de nossos políticos.
Na semana passada, o presidente do nosso Sindicato, o Raimundinho, esteve em Brasília, em reuniões com lideranças 

sindicais e políticas, tentando a sensibilidade desses senhores no que diz respeito às Reformas Trabalhistas e Previdenciárias.
Hoje, terça-feira, estaremos enviando um ônibus, partindo daqui, de Ouro Branco, para participarmos da marcha até 

Brasília, que acontecerá no dia 24.
Estaremos participando, mais uma vez, das lutas em conjunto com as centrais sindicais CUT, UGT, CTB, CSB, 

CGTB, Nova Central, Conlutas, Força Sindical, Federações e Confederações em defesa dos direitos previdenciários, sociais, 
sindicais e trabalhistas da classe trabalhadora e, em defesa da ética política deste país.

O povo não merece mais o que essa corja de políticos irresponsáveis vem fazendo com os brasileiros.
 Basta!!!



COLÔNIA DE FÉRIAS
Associados do nosso Sindicato 

disponibilizamos uma Colônia de Férias na 
Praia do Morro, em Guarapari E/S, para 

você e seus dependentes.
Por isso, informamos que já estamos com 
as  vagas para as FÉRIAS DE JULHO 

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

Demissão às vésperas da aposentadoria e a reintegração
 do trabalhador

Com base em estabilidade pré-aposentadoria execução provisória de qualquer sentença cujos recursos 
decorrente de cláusula convencional, a Justiça do não possuam efeito suspensivo, inclusive daquelas que 
Trabalho julgou procedente pedido de um reclamante, por encerrem obrigação de fazer. Note-se que nos casos em que 
sentença, e lhe concedeu tutela antecipada de reintegração há determinação na sentença de reintegração de empregado 
no emprego em razão da sua dispensa dentro do prazo da estável, a efetivação do cumprimento da obrigação de fazer 
garantia de emprego. somente depois do trânsito em julgado, pode causar 

Entendeu a Juíza sentenciante que o reclamante prejuízos ao trabalhador, os quais, muitas vezes, não 
tem direito à garantia normativa prevista na Cláusula 57ª poderão ser completamente reparados "a posteriori". A 
da CCT, até o período em que completar tempo suficiente determinação de cumprimento de obrigação de fazer em 
para aposentadoria integral, reputando preenchidos os execução provisória, qual seja a reintegração de empregado 
requisitos legais, determinando a imediata reintegração do estável é perfeitamente viável considerando o disposto no 
reclamante no emprego, no prazo de 48 horas a contar da art. 461 do Código de Processo Civil, acrescido da 
decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000. verificação da razoabilidade do direito material do 

Nesse sentido, é a decisão seguinte: empregado e de fundado receio de ineficácia do 
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. provimento final. Salienta-se também que não se verifica 

I N D E F E R I M E N T O  D O  P E D I D O  D E  prejuízos ao empregador que em troca dos salários pagos 
R E I N T E G R A Ç A O  D A  R E C L A M A N T E ,  estará recebendo a prestação de serviços 
DETERMINADA NA SENTENÇA, EM FASE DE (Proc. TRT2 n. MS 13705200500002009 - SP - 13705-
EXECUÇAO PROVISÓRIA. A teor do que dispõe o 2005-000-02-00-9)
"caput" do art. 899 da CLT, é perfeitamente possível a 

Empresa é condenada por acidente causado após vazamento 
de químicos

Por considerar que houve negligência da empresa ao Trabalho da 2ª Região. A Corte rejeitou o argumento da 
não adotar medidas de prevenção contra vazamento de empresa de que, para responsabilizá-la, era necessário 
produtos químicos, a 7ª Turma do Tribunal Superior do comprovar sua ação, omissão ou negligência para que o 
Trabalho condenou a empresa a indenizar um trabalhador acidente ocorresse. O TRT-2 decidiu aplicar ao caso a 
vítima de acidente de trabalho.  A decisão dos Ministros, responsabilidade objetiva — que obriga a reparação do dano, 
porém, teve fundamento diferente do adotado nas instâncias independentemente de culpa (artigo 927, parágrafo único, do 
inferiores, principalmente quanto à classificação da Código Civil) —, por considerar que a atividade da empresa 
responsabilidade civil da empresa. implica riscos aos empregados.

O auxiliar pediu a reparação dos danos resultantes de Nesse contexto, estando presentes o dano 
queimaduras que sofreu na mão e no antebraço, causadas por experimentado pelo autor (lesões cutâneas em razão de 
substâncias químicas que vazaram de válvula, enquanto ele queimaduras com produtos químicos), o nexo de causalidade, 
higienizava máquinas. A empresa, em sua defesa, alegou a bem como a culpa da ré, deve ser mantida a condenação ao 
inexistência do acidente e da relação de causalidade entre as pagamento de indenização por danos morais e estéticos, 
lesões e as atividades desenvolvidas na empresa. embora por fundamento distinto do que o consagrado na 

A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do instância regional, concluiu o Relator.

O Sindicato possui um Departamento 
Jurídico para atender, exclusivamente, os 
associados da entidade e seis dependentes 

regulamentares, prestando serviços nas 
áreas cível, trabalhistas, criminal e 

previdenciário.
Solicitamos,  também, os documentos para 
aposentadoria como PPP, laudos periciais, 
contagem de tempo de serviço e outros.
Filia-se ao Sindicato e faça valer o seu 

direito.

DEPARTAMENTO JURÍDICO A 
SERVIÇO DOS ASSOCIADOS


