
Não foi apenas a presidente Dilma que 
saiu do poder, nem a esquerda, mas 
uma visão social diferente de tudo o 
que o Brasil já teve. O país avançou, 
sim, nos últimos anos e também 
sofreu com erros de condução, mas, a 
partir do afastamento da presidente, 
Michel Temer assumiu o Governo 
e não vimos nenhuma melhora na 
economia e muito menos o fim da 
corrupção. Pelo contrário, temos visto 
sucessivos escândalos envolvendo 
diretamente o Governo Temer, 
inclusive com recebimento direto 
de dinheiro ilícito. Bem diferente 
da presidente Dilma, que não tem 
nenhuma acusação de corrupção, 
apesar de ter feito um governo que 
pode ser alvo de críticas, mas isso 
não é razão para tirar um presidente 
do poder. 
Temer anunciou que o Brasil precisa 
“caminhar rumo à terceirização” e 
que projetos neste sentido devem ser 
votados rapidamente no Congresso 
Nacional. Mas pra que tanta pressa? 
Temer, Jucá, Aécio e todo o grupo 
PMDB/PSDB já sabem que as 
acusações da lava-jato serão cada 
vez piores, atingindo cada vez mais 
sua equipe e aliados, uma vez que o 
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governo Temer já nasceu acabado, 
ilegítimo e corrupto até nas 
entranhas. Diante deste quadro, 
eles tentam desesperadamente 
aprovar as pautas empresariais 
com urgência para saudar dívidas 
com financiadores da corrupção 
e dar continuidade ao projeto de 
poder neoliberal.
Por que eles querem terceirizar 
tudo? Porque os empresários 
poderão economizar demitindo 
empregados contratados conforme 
o regime CLT e utilizando mão-
de-obra de profissionais que 
possuem suas próprias empresas 
individuais e não contam com os 
mesmos direitos. Isso levará a um 
comprometimento significativo 
dos direitos trabalhistas, com perda 
de massa salarial e de segurança 
para o trabalhador.
Mas o golpe é ainda pior: você 
perderá o seu 13º salário, suas férias 
remuneradas, pagamentos por 
horas extras, seu descanso semanal 
remunerado, etc. Você ganhará 
menos que um salário mínimo 
por seu benefício da Previdência 
Social, pois vão aprovar uma lei em 
que não haverá mais este piso para 
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Diretor do SEAAC de São José dos 
Campos

O que significa a mudança de Governo
o valor dos benefícios. Enquanto 
isso, os megaempresários irão 
enriquecer cada vez mais à custa 
do trabalhador e não podemos ver 
tudo isso acontecer sem lutar.
Precisamos enxergar além do que 
se vê – o problema do Brasil é muito 
mais grave do que apenas mudar um 
presidente ou culpar um partido. 
Só uma reforma política profunda 
poderá nos dar reais 
esperanças de ver 
esse país voltar 
aos trilhos!



As negociações coletivas deste ano 
foram - e ainda estão sendo - 
muito complicadas, com os patrões 

“colocando a crise na mesa” para justificar 
índices de reajuste miseráveis que não 
recuperam minimamente a perda do poder 
aquisitivo dos salários dos trabalhadores 
do último ano. É muito difícil contrapor 
esta justificativa patronal de que o reajuste 
elevado gerará desemprego, porém, mais 
difícil ainda é aceitar propostas ridículas da 
classe empresarial, sem qualquer garantia de 
emprego. Se o patronal quer falar em garantir 
emprego, então falaremos em estabilidade 
aos trabalhadores, mas aí ninguém quer! A 
verdade é que a crise “nunca saiu da mesa” 
de negociações, mesmo nos melhores 
momentos da economia. A fala empresarial 
é sempre a mesma: Estamos em crise, então, 
precisamos garantir emprego! E a nossa 
indagação é: Crise só para reduzir salários 
e retirar direitos? Estamos fora! Lutamos, 
resistimos e estamos conquistando a 
reposição da inflação nos salários, com a 
manutenção de todos os direitos e garantias 
já previstos nas normas coletivas. E até 

avanços estão sendo conquistados, 
como o vale refeição na licença 
maternidade das categorias 
de Assessoramento e 
Contabilidade, reivindicação 
antiga e que valoriza a mulher 
trabalhadora. Algumas 

categorias ainda estão 
em negociação, mas 

a expectativa é em 
breve renovar 
todas as normas 
coletivas.
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Com a decisão, a empresa foi condenada a pagar à trabalhadora todas as verbas rescisórias e direitos de uma dispensa sem 
justa causa
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Com o Seguro de Vida do SEAAC, você garante que sua família 
fique protegida em caso de uma fatalidade. Os benefícios são: 
assistência funeral de até R$3.000,00; cesta básica de R$200,00 

durante os 12 meses seguintes ao óbito do titular; a quantia de R$7.000,00 
em caso de morte natural ou R$14.000,00 em caso de morte acidental; e, 
além disso, você ainda participa de sorteios mensais. O seguro é gratuito 
aos associados, fique Sócio. Os últimos ganhadores foram FABIANO 
LOPES GOMES e ROGÉRIO INÁCIO. Parabéns! 

Uma balconista de uma padaria 
entrou com ação contra sua 
empregadora pelo não rece-

bimento dos valores devidos durante 
o período trabalhado e pela falta de 
baixa em sua carteira de trabalho após 
seu pedido de demissão. Ao acolher o 
recurso da trabalhadora, porém, o TST 
considerou seu desligamento nulo, já 
que não houve homologação por parte 
do sindicato.
O artigo 477 da CLT assegura que todo 
empregado que trabalhou por mais de 
um ano com carteira assinada tem di-

reito a ter sua rescisão homologada 
pelo sindicato da categoria. Portan-
to, mesmo que um trabalhador peça 
demissão por conta própria, sem o 
reconhecimento sindical ou ministe-
rial, o pedido se torna nulo e a em-
presa deve arcar com as taxas de de-
missão sem justa causa.
Inicialmente, tanto o juízo da 51ª 
Vara do Trabalho do Rio de Janeiro 
quanto o Tribunal Regional do Tra-
balho da 1ª Região do Rio de Janeiro 
não consideraram possível anular o 
pedido de demissão. O Tribunal Re-

Pedido de demissão sem homologação do sindicato é considerado nulo

Foto: Bianca Brito/Netshare Marketing Criativo

Ex-funcionário que não recebeu a CTPS após desligamento ganhará indenização
A empregadora excedeu o prazo legal de 48 horas para devolver a carteira de trabalho do ex-funcionário, gerando danos ao 

trabalhador

Um ex-funcionário entrou com 
ação contra sua empregadora 
por ela ter descumprido o prazo 

legal de 48 horas para devolver a carteira 
de trabalho após seu desligamento. 
A 3ª Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho analisou o caso e condenou a 
empresa a pagar R$2 mil de indenização 
ao técnico de instalação pela retenção 
do documento.
Segundo o trabalhador, que foi 
demitido em outubro, o fato de não 
poder apresentar os registros anteriores 
que comprovavam sua experiência 
profissional fez com que perdesse duas 
oportunidades de trabalho.  Já de acordo 

com a empresa, a demora em entregar 
os documentos se deu porque 
sua sede fica no Rio de Janeiro e o 

gional destacou que, mesmo sem a 
homologação sindical, não caberia a 
anulação do ato, pois a empregada 
agiu por vontade própria ao pedir o 
desligamento. Porém, o relator do 
processo no TST, o desembargador 
convocado João Pedro Silvestrin, 
considerou nulo o pedido de de-
missão, condenando a empresa ao 
pagamento do aviso prévio inden-
izado, entrega das guias, multa de 
40% do FGTS e indenização pelo 
não fornecimento das guias do se-
guro-desemprego.

empregado trabalhava no Espírito 
Santo. Além disso, segundo a 
empregadora, a carteira de trabalho 
havia sido disponibilizada dez dias 
após o rompimento do contrato 
de trabalho, mas o trabalhador só 
compareceu para retirá-la no mês de 
dezembro.
Para o Ministro Maurício Godinho 
Delgado, relator do caso, a retenção 
da CTPS por prazo superior a 48 
horas vai contra a lei e gera ofensa 
ao patrimônio moral do trabalhador. 
A decisão do pagamento da 
indenização já transitou em julgado 
e não cabe mais recurso.
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