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O estrago feito por este GOVERNO GOLPISTA só será percebido

pelos trabalhadores agora que as mudanças passaram a vigorar,

pois se antes os trabalhadores tinham algum resguardo da lei,

hoje eles estão totalmente vulneráveis.

Com a mudança na legislação a dispensa coletiva não precisa

mais de negociação prévia com o Sindicato, gestantes podem

trabalhar em locais insalubres, a homologação nas rescisões

contratuais foi extinguida, o trabalhador pode até ser

condenado a pagar honorários de sucumbência para o

advogado do patrão, e tantos outros absurdos que regrediram

em décadas e décadas a legislação trabalhista conquistada a

duras penas com muita luta, sangue, suor e lágrimas pelos

trabalhadores e sindicatos que tanto lutaram pela proteção de

seus companheiros.

Agora só nos resta lutar e combater essas mudanças feitas pela

“reforma” trabalhista, e a luta continuará !

No último Sábado, dia 11 de novembro passou a vigorar no

Brasil a “LEI DA REFORMA” que alterou 101 dispositivos da CLT e

literalmente acabou com muitos direitos de proteção e que

asseguravam garantias e benefícios aos trabalhadores.
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______________________________________________________
O GOVERNO GOLPISTA EDITOU NESTA TERÇA-FEIRA (14) UMA MEDIDA

PROVISÓRIA ALTERANDO ALGUNS PONTOS DA REFORMA TRABALHISTA QUE

TRATAM SOBRE:

GRÁVIDAS E LACTANTES – A Medida Provisória determina que mulheres grávidas ou lactantes devem ser

afastadas das atividades insalubres durante a gestação, mas permite que elas atuem em locais insalubres de

grau médio ou mínimo quando ela “voluntariamente” apresentar atestado de saúde em a autorização.

TRABALHO INTERMITENTE – A medida cria uma quarentena de 18 meses para a migração de um contrato por

prazo indeterminado para um de caráter intermitente. A regra vale somente até dezembro de 2020.

JORNADA 12 X 36 – A jornada por 12 horas seguidas por 36 de descanso deve ser negociada por meio de

convenção coletiva ou acordo coletivo do trabalho.

DANO MORAL – A medida provisória traz novo parâmetro para o pagamento de indenização por dano moral,

que chega a 50 vezes o teto do INSS (R$5.531,31). Da forma como foi aprovado pelo Congresso, o texto

colocava o próprio salário do trabalhador como parâmetro.
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Você saberá conferir e calcular os Direitos Trabalhistas na Rescisão Contratual?

Em mais um golpe contra os trabalhadores a “Lei da Reforma” extinguiu a

HOMOLOGAÇÃO da RESCISÃO CONTRATUAL (TRCT) pelos Sindicatos, antes exigida na

forma do artigo 477 e parágrafos da CLT nas rescisões dos contratos de trabalho de mais de

um ano de casa. A partir de agora, com a nova lei do golpe, o acerto de contas das verbas

da rescisão (TRCT) será feito na Empresa, sem qualquer assistência ao trabalhador para

a conferência de seus Direitos.

Isso significa que o trabalhador estará totalmente à mercê da Empresa, assinando papéis de

quitação do contrato de trabalho sem saber exatamente se os títulos de direitos lançados no

Termo estão corretamente aplicados e se os valores tabulados na conta estão corretos; sem

saber se todos os seus direitos trabalhistas na rescisão e decorrentes do contrato estão

realmente sendo pagos.

A consequência dessa alteração trazida com essa nova lei do golpe é que o trabalhador,

no momento do desemprego e que mais necessita do apoio do Sindicato, estará

desprotegido e sem qualquer orientação quanto aos direitos a receber em decorrência

da rescisão contratual.

Esse é mais um dispositivo da “Lei da Reforma” ou “Lei do Golpe” para afastar o trabalhador

do seu Sindicato, dispositivo de conteúdo impeditivo ao trabalhador porque nas

Homologações da Rescisão havia a possibilidade de encontrar violações de direitos, apontar

as violações mediante averbação no Termo para preservação de Direitos e orientar o

trabalhador e/ou mover as ações trabalhistas para a satisfação de Direitos.

A assistência pelo Sindicato na Homologação do TRCT foi tirada dos trabalhadores pela Lei do

Golpe, impossibilitado ao trabalhador ter segurança na quitação trabalhista. O trabalhador

assinará termos e documentos no RH da Empresa ou perante o contador da Empresa sem

nenhuma clareza.

ATENÇÃO, CÁLCULOS PRÉVIOS PELO SINDICATO:

AOS COMPANHEIROS FILIADOS O SINDICATO ESTÁ DISPONIBILIZANDO O SERVIÇO

JURÍDICO NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DE RESCISÃO ANTES DO ACERTO DE

CONTAS NA EMPRESA PARA CONFERÊNCIA COMPARATIVA COM OS TÍTULOS DE

DIREITOS E VALORES DA CONTA APRESENTADA PELA EMPRESA NO MOMENTO EM

QUE O TRABALHADOR ASSINARÁ A QUITAÇÃO.

COMPANHEIRO (A) METALÚRGICO (A):

A nova lei da reforma mudou o artigo 477 da CLT e não há mais a exigência da

homologação da rescisão do contrato pelo SINDICATO.

E AGORA !
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CONTRATAÇÃO DE SEGUROS E/OU PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
COLETIVOS (PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICOS)  FONE (16)3607-6600

AMA : Comercio de Aparelhos Auditivos

Endereço: Atividade permanente em Araraquara-sp, Rua Julio de Mesquita Filho,
n°350, Bauru-sp.

Entendimento: Parceria no objetivo de oferecer aos sindicalizados, na forma deste
instrumento, desconto de 15%( quinze por cento) na compra de um aparelho auditivo
e de 30%(trinta por cento) na compra do segundo aparelho na mesma nota fiscal.
O atendimento será feito pelo modo, via domiciliar, mediante horários pré-agendados
com Fonoaudiólogo. Após compra, o acompanhamento será feito sem nenhum custo
parta o adquirente ate o fim da vida útil do aparelho.


