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Apertem os cintos,
a Justiça do Trabalho

sumiu!

Desde a
criação da CLT,
o Congresso
e o Governo
aplicam o mais
cruel golpe
nos Direitos
Trabalhistas,
com a tal
“reforma”.

P2

P3

Metalúrgicos
querem INPC
Previdência
mais
é superavitária,
aumento
não precisa
real
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Os desafios
do sindicalismo
no Brasil
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A CRUELDADE DA REFORMA TRABALHISTA

FIQUE
Apertem os cintos: a
DE
Justiça do Trabalho sumiu! OLHO!

Em 1934, a Constituição Federal trouxe a
denominação “Justiça
do Trabalho”, mas ela
foi formalmente instituída
apenas tempos depois,
pelo decreto-lei 1.237/39,
e passou a integrar o
Poder Judiciário tão somente em 1946, com a
promulgação da nova
Constituição. Nesse ínterim, também foi lançada
a Consolidação das Leis
do Trabalho, que surgiu
para regulamentar as
relações de trabalho e
trazer proteção ao empregado frente ao poder
econômico do empregador (…)
Infelizmente, a partir de
2015, temos vivenciado
inúmeros ataques à Justiça do Trabalho. (…)
Em 2016, a Justiça
Especializada foi o ramo
do Judiciário mais afetado pela crise financeira.

PERGUNTA:
Com a nova lei trabalhista, o que muda em
relação à homologação
da demissão?
RESPOSTA:
O trabalhador não

Com a reforma, a
Justiça do Trabalho
perde sua razão
de existir, virando
verdadeiro robô
nas mãos dos
empresários e da
lei que se busca
implementar.
Impede-se o acesso
do empregado ao
Judiciário e, pior,
impõe à Justiça
do Trabalho sérias
restrições em sua
atuação.

As reduções inviabilizaram a criação de
novas varas do trabalho
e de mecanismos para
solucionar litígios trabalhistas, engessando o
trabalho realizado pelos
tribunais regionais. (…)

conta mais com a proteção do Sindicato. Agora,
com a Carteira de Trabalho e o comprovante que a empresa vai
entregar na rescisão,
ele vai sacar o FGTS

A maior agressão veio
com a Lei 13467/17, que
alterou a CLT. Ela restringe o acesso do trabalhador à Justiça, tornando
mais rígidos os requisitos
para o ajuizamento de
ações trabalhistas. (…)
Não se pode utilizar a
crise econômica como
argumento para justificar a reforma e, com
isso, sacrificar aquele
que sempre possuiu
menos força na relação
de trabalho. A precarização travestida de
reforma, ao revés de
criar mais empregos,
gerará o aumento de
ações e os conflitos
entre patrões, cada vez
mais fortes, e os empregados, cada dia mais
desprotegidos.
Apertem seus cintos…
O texto acima foi editado, mas pode
ser lido na sua íntegra, no artigo assinado por Eduardo Henrique Marques
Soares, no link goo.gl/YCHzdK

e requerer o Seguro
Desemprego, sem a
homologação do Sindicato.
O trabalhador perdeu a segurança que
o Sindicato dava ao
conferir a rescisão do
contrato. Essa proteção acabou.

REFORMA CRUEL
Trabalhador pode
ter que pagar ação
de perdas e danos
ao patrão!

Fique de olho. Com
a nova lei, o trabalhador poderá responder
por perdas e danos
em caso de uso da
má-fé em processo
trabalhista. O texto cita “proceder de
modo temerário (…)”.
Nestes casos, por
uso de “má fé”, o trabalhador arrisca-se
a ter que pagar valor
de até 10% da ação
como indenização ao
patrão.
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PEGADINHA
PRAS MULHERES

Se não for
insalubre
em “grau
máximo”,
tem que
trabalhar!
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CAMPANHA SALARIAL DE 2018

Pauta pede INPC
mais aumento integral!
Desde o dia 14 de
novembro, quando a
Pauta de Reivindicações foi entregue aos
patrões.
O Sintimesc e os trabalhadores metalúrgicos de Santa Catarina

estão aguardando uma
posição para a nova
Convenção Coletiva de
Trabalho.
Sabemos que a força
de trabalho é o principal
patrimônio de qualquer
empresa. Por isso, es-

peramos que os patrões valorizem seus
trabalhadores na hora
de formatar uma nova
Convenção.
Vamos aguardar, portanto, que esta justiça
seja feita.

A VERDADE SOBRE A APOSENTADORIA
A legislação
trabalhista,
agora, resolveu
ferrar, também,
as mulheres em
especial.
As grávidas e
lactantes eram
automaticamente
afastadas nas
chamadas
atividades
insalubres de
trabalho.
Com a “reforma”
trabalhista, o
afastamento
automático só será
feito em casos de
“grau máximo” de
insalubridade. Em
outros casos, o
afastamento será
apenas mediante
apresentação de
laudo médico.
Adivinha o “grau”
que eles sempre
vão dar?

Previdência é superavitária.
Reforma é desnecessária!
Entre 2000 e 2015,
o superávit foi de R$
821 bilhões. Atualizado
pela Selic, seria hoje
de R$ 2,1 trilhões. Nos
últimos 20 anos, devido
a desvios, sonegações
e dívidas, deixaram de
entrar nos seus cofres
mais de R$ 3 trilhões.
A Desvinculação de
Receitas da União é
outra forma de retirar
dinheiro. Entre 2000 e
2015, foram R$ 614 bilhões. Atualizado, esse
valor seria hoje de R$
1,4 trilhão. No ano passado o percentual de
retirada subiu de 20%
para 30%.
O TCU estima que
a perda, em fraudes e
sonegações, é de R$ 56
bilhões/ano.

As informações fazem
parte do relatório da CPI
da Previdência, denunciadas pelo senador
Paulo Paim (PT-RS) em
artigo publicado no último dia 4 de dezembro
no jornal O Globo, comentado pelo jornalista
Ricardo Noblat, em seu
blog.
“Não é culpado o servidor; não é o trabalhador, não é o trabalhador

rural, não é a pequena
e micro empresa. Os
problemas da Previdência são a má gestão e
administração, falta de
fiscalização, cobrança
de devedores e sonegadores, anistia àqueles que não pagam,
corrupção. Além disso,
o dinheiro arrecadado
não deve ser utilizado
pra outros fins”, denuncia o senador.
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ENTENDENDO OS NOVOS DESAFIOS DO SINDICALISMO E DO TRABALHADOR

Metalúrgicos/SC debatem rumos!
O Sintimesc e diversos dirigentes sindicais
metalúrgicos do Estado/
SC participaram do Seminário “Dogmática do
Sindicalismo Brasileiro”.
O evento foi promovido
pela Federação dos
Trabalhadores Metalúrgicos de SC, nos dias
16 e 17 de novembro.
O Seminário trouxe
a palestra de Gérson
Marques, Doutor, Procurador Regional do
Trabalho do MPT/CE, e
professor da UFC.
O encontro analisou

Os prejuízos da nova lei trabalhista foram debatidos pelos sindicalistas.
temas, como a aplicação do direito trabalhista; o direito individual do
trabalho; Processo do
trabalho e prática processual; direito coletivo
do trabalho e estraté-

gias para aplicação da
nova lei.
Os próximos meses
e anos, vão exigir da
Classe Trabalhadora
muita mobilização, retomada de consciência

das organizações sindicais e redobrada atenção sobre os direitos
trabalhistas, atacados
pelo Governo Federal,
patrões e Congresso
Nacional.

O que é “intolerância à lactose”?
Ela é mais comum
do que se imagina. É
a incapacidade que o
corpo tem de digerir
lactose - um tipo de
açúcar encontrado no
leite e em outros produtos lácteos.
Ela ocorre quando
o intestino delgado
deixa de produzir a
quantidade necessária da enzima lactase,
cuja função é quebrar
as moléculas de lactose e convertê-las em

glucose e galactose.
A presença de lactose
no organismo se dá por
meio da ingestão de
leite e seus derivados.
Os sintomas desta in-

tolerância se dá minutos
à ingestão. Se manifestam com diarreia, náusea, dores abdominais
e inchaço.
Para ter certeza de
que é realmente a intolerância à lactose que
está causando esses
sintomas, o médico deverá solicitar alguns
exames específicos.
Não existem tratamentos para a intolerância à lactose, mas se
pode adicionar enzimas

lactase ao leite normal
ou tomá-las em forma
de cápsulas e comprimidos mastigáveis.
Pessoas com esse
problema geralmente
evitam alimentar-se
ou ingerir produtos
que contenham a lactose. Geralmente, a
diminuição ou a remoção de produtos
lácteos da dieta melhora os sintomas da
intolerância à lactose.
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